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Protokollet omfattar §§ 23-35 
 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Per Lindstrand 
Justerare 

 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Per Lindstrand justera dagens protokoll. 
Ersättare är Josefin Eurenius. 
 
_ _ _ _  
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§ 23 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 

anmäld av Patrik Åhlund (SD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 24 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Informerar om pandemins påverkan i verksamheterna. 
Verksamheterna kommer vara tillbaka i full drift när de 
arbetsgivarpolitiska beslut som tagits i samband med 
restriktionerna upphör i början av april. 

 
• Informerar att förvaltningens chefer är i slutskedet av 

löneprocessen. 
 

• Informerar att ekonomin ser bra ut men att förvaltningens 
ekonom i vanlig ordning kommer redogöra för detaljerna 
under ärendet Ekonomisk månadsrapport. 
 

• Informerar att förvaltningen kommer ha en frilufts- och 
familjedag för alla anställda 2 april.  
 

• Informerar om den inverkan kriget i Ukraina har för 
kommunen och förvaltningen i dagsläget. 
 

 
Intendent Olof Ahlström: 
 

• Informerar om arbetet med den konstnärliga gestaltningen av 
Frida Stéenhoff. Invigningen kommer ske söndag 15 maj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 25 Nytt utomhusbad i Nacksta. Redovisning av 
förstudie och beslut om investering. 
(KFN-2022-00086-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förstudien för det nya utomhusbadet i Nacksta 
 
att  investera upp till och med 27 mnkr i ett nytt 

utomhusbad i Nacksta 
 
att  uppdra till förvaltningen att uppdra till Drakfastigheter 

att avropa investeringsmedel ur kommunstyrelsens 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter för det 
nya utomhusbadet i Nacksta 

 

Ärendet 
I MRP 2021-2022 med plan för 2023-2024 avsätts 62 mnkr 2022 för 
nya utomhusbad i Nacksta och Maland. I januari 2021 beslutade 
kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med Drakfastigheter göra en inledande förstudie för de 
nya utomhusbaden. I detta ärende redovisas förstudien för det nya 
utomhusbadet i Nacksta. Förstudien innehåller omvärldsanalys, 
behovsanalys och områdesanalys. Den innehåller också förslag på 
placering, funktioner, blockskisser, A-kalkyler och en tidsplan för 
genomförandet. I detta ärende föreslår förvaltningen nämnden besluta 
att godkänna förstudien. Förvaltningen föreslår även nämnden 
besluta att investera upp till och med 27 mnkr i ett nytt utomhusbad i 
Nacksta. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 20 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00086-1 - Nytt utomhusbad i 

Nacksta. Redovisning av förstudie och beslut om investering. 
• Bilaga Förstudierapport 0.4 Nya Nackstabadet 20220208 
• Bilaga Blockskisser. Nya Nackstabadet 
• Elin Berglund föredrog ärendet under nämndens studiebesök på  

förmiddagen.  
 

_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-23 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 26 Arrangemangsbidrag, Nacksta karnevalen - 
Föreningen Nacksta Kultur 
(KFN-2021-00775-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att bevilja Nacksta Kultur 70 000 kr för arrangemanget 

Nackstakarnevalen 2022. 
 

Villkor för bidraget 
• Bidraget får användas till arvoden, marknadsföring 

och scen. 
• I marknadsföringen för arrangemanget samt i all 

kontakt med media angående arrangemanget ska det 
framgå att det genomförs med stöd av Sundsvalls 
kommun. 

• Föreningen följer de restriktioner och riktlinjer för 
covid-19 som finns vid tillfället. 

 

Ärendet 
Föreningen Nacksta Kultur ansöker om ett arrangemangsbidrag på 
255 000 kr för att genomföra arrangemanget Nackstakarnevalen i 
slutet av maj 2022. 
 
Arrangemanget lockar vanligtvis många besökare och Föreningen 
Nacksta Kultur uppskattar att det 2022 kommer att komma ca 1000 
besökare. 
 
Arrangemanget genomförs i Nackstaparken. Medarrangörer är bland 
annat Mitthem, Svenska Kyrkan, Sadaka, Romska föreningen, 
Frälsningsarmén, Nacksta fritidsgård, Föreningen Afrolatin beat och 
GIF Sundsvall. 
 
Total kostnad för arrangemanget är 405 000 kr. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 21 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00775-2 - Arrangemangsbidrag, 

Nacksta karnevalen - Föreningen Nacksta Kultur 
• Bilaga Ansökan om Arrangemangsbidrag har tagits emot.msg 
_ _ _ _ 
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§ 27 Kartbidrag för 2022 –  Medelpads 
Orienteringsförbund 
(KFN-2022-00012-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  bevilja Sundsvalls orienteringsklubbar, genom 

Medelpads Orienteringsförbund, bidrag för 
kartkostnader under 2021 på 178 000 kronor. 

 

Ärendet 
Tre orienteringsklubbar1 i Sundsvalls kommun ansöker tillsammans 
via Medelpads Orienteringsförbund ett bidrag på 272 764 kronor för 
de kartkostnader de haft under 2021. 
 
Föreningarna har under 2021 reviderat befintliga kartor eller ritat nya 
kartor över Vattjom, Ängom, Storjorden, Uvberget, Majbodarna, 
Löran, Nolby, Veda, Nyland, Hovberget, Tranviken, Usland, Södra 
berget, Ljustadalen, Viforsen, Korsta, Skönsberg, Nacksta, Sidsjö 
och Bosvedjan.  
 
Kartorna används i den ordinarie föreningsverksamheten och 
kommer allmänheten tillgodo i form av till exempel Hittaut, 
naturpasset och skolorienteringar. Aktuella kartor är viktigt och 
används även av polis och Missing people vid till exempel eftersök. 
Flera kartor har under året delgetts skolorna i området för fritt 
användande och även i några fall privatpersoner samt några 
evenemang. Intresset från allmänheten för orienteringskartor ser 
fortsatt ut att ha ökat under året. Under coronapandemin har intresset 
för vandring i skog ökat och orienteringskartan är den bästa att 
använda för att hitta nya stigar och utflyktsmål. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 
                                                 
1 Sundsvalls Orienteringsklubb, Vandrarklubben Uvarna, Njurunda 
Orienteringsklubb 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 22 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00012-2 - Kartbidrag för 2022 –  

Medelpads Orienteringsförbund 
• Bilaga Ansökan om Kartbidrag, ansök 15 - 31 januari har tagits 

emot.msg 
_ _ _ _ 
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§ 28 Remiss - Motion (SD) Finns det en 
tystnadskultur i Sundsvalls kommun? 
(KFN-2022-00036-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-

07 till kommunstyrelsen som svar på rubricerad remiss. 
 
 

Ärendet 
Mats Hellhoff (SD) föreslår i sin motion ”Finns det en tystnadskultur 
i Sundsvalls kommun?” att Sundsvall ska utreda om det finns en 
problematik med tystnadskultur i kommunen, att man tar fram 
handlingsplaner för hur man ska förebygga problemet och hur man 
ska agera om problemet uppstår. Motionen är skickad på remiss och 
nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 
april 2022.  
 

Överläggning 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Patrik Åhlund (SD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jeanette Hedlunds (S) förslag. 

Reservation 
Patrik Åhlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 24 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00036-2 - Remiss - Motion (SD) 

Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls kommun? 
• Bilaga Motion (SD) Finns det en tystnadskultur i Sundsvalls 

kommun_.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 29 Remiss - Klimat- och energiplan 
(KFN-2022-00047-2) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens svar, i tjänsteskrivelse daterad 

2022-02-07, på remissen ”Klimat- och energiplan – mot ett 
klimatneutralt Sundsvall 2030” och överlämna det till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 
att  förvaltningen ska följa upp och vid behov revidera 

nämndens handlingsplan för minskad klimatpåverkan så 
snart den kommunövergripande klimat- och energiplanen 
och det reviderade miljöstrategiska programmet är antagna.  

 
 
Ärendet 
Sundsvalls miljöstrategiska program 2020-2030 antogs av 
kommunfullmäktige i maj 2020. För målområdet ”minskad 
klimatpåverkan” fanns ett utredningsuppdrag vilket har resulterat i ett 
förslag till en klimat- och energiplan som nu har remitterats till 
berörda nämnder och bolag samt till Länsstyrelsen. Samtidigt har en 
uppdatering av det miljöstrategiska programmet genomförts. 
Synpunkter på klimat- och energiplanen och reviderat 
miljöstrategiskt program lämnas till kommunstyrelsen senast 2022-
03-25.  
 

Överläggning 
Patrik Åhlund (SD) yrkar avslag till första att-satsen och bifall till 
andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut, samt önskar 
vidare få lämna en protokollsanteckning. 
 
Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Jeanette Hedlunds (S) förslag. 
 
Ordföranden godkänner Patrik Åhlunds (SD) protokollsanteckning. 
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Reservation 
Patrik Åhlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Patrik Åhlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Då det 
inte finns några tydliga och effektiva åtgärder i det framlagda 
planerna i syfte till att nå kommunens klimatmål kan inte 
Sverigedemokraterna ställa sig bakom svaret på remissen. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 25 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00047-2 - Remiss - Klimat- och 

energiplan 
• Bilaga Remissmissiv Klimat- och energiplan.pdf 
• Karin Mattisson föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 30 Biblioteksplan 2022-2027 - svar på 
återremiss 
(KFN-2020-00782-12) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till Biblioteksplan 2022-

2027 för biblioteksverksamheten i Sundsvalls kommun, 
reviderad version 2022-02-01, och överlämna den till 
kommunfullmäktige för fastställande 

 
att  överlämna Biblioteksplan 2022-2027 för 

biblioteksverksamheten i Sundsvalls kommun, reviderad 
version 2022-02-01, till barn- och utbildningsnämnden för 
kännedom 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen tillsätta en gemensam arbetsgrupp i 
syfte att initiera utvecklingsärenden för resurseffektiv 
samverkan kring skolbibliotek när det gäller t.ex. digitala 
system, materialinköp, katalogisering och gemensamma 
lokallösningar. 

 
att  förvaltningen i april eller maj varje år, parallellt med barn- 

och utbildningsförvaltningens återrapportering till barn- och 
utbildningsnämnden, ska informera nämnden om hur arbetet 
enligt biblioteksplanen fortlöper.  

 

Ärendet 
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en politiskt 
antagen biblioteksplan för sin verksamhet inom biblioteksområdet. 
Denna plan har tagits fram i samverkan mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vidare 
har dialog förts med olika användare av bibliotekens tjänster som 
underlag för biblioteksplanens mål och prioriteringar. Det har också 
genomförts användarundersökningar där barns och ungas röster har 
varit tongivande.  
 
Biblioteksplanen ska gälla perioden 2022-2027 och ersätta den som 
antogs av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 30 och som har gällt för 
perioden 2017-2021.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 23 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00782-12 - Biblioteksplan 2022-

2027 - svar på återremiss 
• Bilaga Biblioteksplan 2022-2027 - version 220201 
• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott sammanträde den 2021-12-08 - Nytt förslag till 
biblioteksplan 2022 efter återremiss 

• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott sammanträde den 2021-10-13 - Förslag till 
biblioteksplan2022 

• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 
sammanträde den 2021-02-24 - Projektdirektiv Biblioteksplan 
2022 

• Helene Swenne föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-23 18 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 31 Omorganisation kultur- och fritidskontoret 
(KFN-2021-00787-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avveckla avdelningen ”Kultur och fritidskontoret” från 

och med den första april 2022. 
 

Ärendet 
Under hösten 2021 påbörjade förvaltningen ett arbete med att finna 
en mer ändamålsenlig organisation och att på så sätt renodla den 
operativa verksamheten till avdelningarna Idrott & Fritid, Kultur & 
Museum, Ungdomsavdelningen och Sundsvalls Bibliotek. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 27 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00787-1 - Omorganisation kultur- 

och fritidskontoret 
• Anders Uddén föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 32 Begäran om ianspråktagande av del av 
nämndens ackumulerade överskott under 2022 - 
kultur- och fritidsnämnden 
(KFN-2021-00091-27) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förslag om att ianspråkta 1 000 tkr från nämndens 

ackumulerade överskott för verksamhet riktad till barn och 
unga i socioekonomiskt utsatta områden under sommaren 
2022 samt 

 
att  överlämna ärendet till kommunstyrelsekontoret för vidare 

handläggning. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret begär årligen i samband med 
årsrapporteringen in förslag till överföring av över-/underskott från 
förvaltningen. Detta har redovisats i årsrapporten (KFN-2021-00091-21) 
och nu begär förvaltningen att ianspråkta 1000 tkr från nämndens 
ackumulerade överskott utifrån behov av extrainsatser av 
engångskaraktär som synnerliga skäl kopplat till fullmäktiges 
viljeinriktning om att minska sociala skillnader med fokus i 
socioekonomiskt utsatta områden. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – 

2022-03-09 § 26 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00091-27 - Begäran om 

ianspråktagande av del av nämndens ackumulerade överskott 
under 2022 - kultur- och fritidsnämnden 

• Anders Uddén föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 33 Ekonomisk månadsrapport februari 2022 till 
KS 
(KFN-2021-00379-9) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten. 
 
 

Ärendet 
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och 
resursplan följs upp i delårsrapporter två gånger per år samt vid årets 
slut i årsrapport. Därutöver görs enkla ekonomiska uppföljningar 
varje månad med undantag för juni.  
 
Förvaltningens målsättning är att uppfylla kommunens tre finansiella 
mål. Ett av dessa är ett ekonomiskt årsresultat som inte är negativt.  
 
Helårsprognosen är ett nollresultat. Prognosen kommer att vara 
oförändrad tills verksamhetsansvariga analyserat ekonomi och 
måluppfyllelse i delårsrapport 1. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00379-9 - Ekonomisk 

månadsrapport februari 2022 till KS 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport feb 2022 
• Gunnar Kallin föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 34 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-03-23 
(KFN-2022-00034-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-03-16 
och lägga dem till handlingarna. 

 
 
 

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på 
delegation av anställd vid förvaltningen, arbetsutskottet eller 
nämndsordföranden. Delegations- och anmälningsärenden redovisas 
till nämnden genom en särskild förteckning i nämndens kallelse och 
återfinns därefter som protokollsbilaga. Nämnden har möjlighet att 
begära att särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i 
förteckningen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
förvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2022-00034-5 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-03-23 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-03-23 
• Anders Erlandsson och Kenneth Ottosson föredrar ärendet 

kopplat till delegationsbeslut om detaljplaner och 
anmälningsärendet om ansökan om bidrag för återställande av 
Järnvägsforsen.  

_ _ _ _ 
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§ 35 Övriga frågor 
 
Patrik Åhlund (SD) frågar om kommunen finansierat föreläsningar 
av en specifik organisation i Kulturmagasinet eller bara 
tillhandahållit lokalerna? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att det inte får ske 
någon brottslig verksamhet i kommunens lokaler utan att den 
verksamhet som sker ska främja yttrandefrihet och demokrati. Men 
förvaltningen tar med sig frågan tillbaka för att återkomma till 
nämnden med en redogörelse av regelverket för uthyrning av våra 
lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



  
2022-03-16 

 
1 (4) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-03-23 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Ändring av anställning. Projektledare kultur/fritid, Kof Direktör. 

Ändring – förlängning av anställning. 
- Attestreglemente att gälla fr.o.m. januari 2022 för kultur- oh 

fritidsnämnden. (KFN-2022-00122) 
  

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/Utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-03-04 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/Utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-03-04 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/Utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-03-04 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/Utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-03-04 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/Utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-03-04 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Infovärd/Utter, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-03-04 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-06-01 – 2022-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Instruktör, intermittent, Alnöbadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-04-01 – 2022-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-06-01 – 2022-12-31. 
- Anställning-s och lönebeslut. Fritidsledare/badvärd, 40 %, Stödehuset. 

Tidsbegränsad anställning 2022-02-01 – 2022-05-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare/badvärd, 35 %, Stödehuset. 

Tidsbegränsad anställning 2022-02-01 – 2022-05-31. 
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- Ändring av anställning. Fritidsledare/badvärd, Stödehuset. Ändring – 
förlängning av anställning. 

 

5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timanställd, 

Centrumvillan/Matfors fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2022-
02-01 – 2023-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timanställd, 
Centrumvillan/Matfors fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2022-
02-01 – 2022-12-31. 

 

6. Sundsvalls museum  
- Beslut om tillåten bisyssla, 2022-02-28. Museivärd, Sundsvalls 

museum. 
- Beslut om tillåten bisyssla, 2022-02-14. Kulturassistent, Kultur och 

museer, Sundsvalls museum. 
- Beslut om tillåten bisyssla, 2022-03-03. Fototekniker, Sundsvalls 

museum. 
- Beslut om tillåten bisyssla, 2022-02-28. Museitekniker, Kultur och 

museer. 
- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, friluftsmuseerna. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-02-01. 
- Ändring av anställning. Programtekniker, Scenservice. Ändring – 

förlängning av anställning. 
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, timanställd, 

Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-02-18 – 
2022-06-20. 

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, timanställd, 
Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-02-01 – 
2022-06-20. 

- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, timanställd, 
Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2022-02-01 – 
2022-06-20. 

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-03-14. 

 

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Ändring av anställning. Nämndsekreterare, kultur- och fritidskontoret. 

Ändring – lönetillägg. 
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- Ändring av anställning. Gruppchef, Föreningsbyrån. Ändring – 
förlängning av anställning. 
 

9. Föreningsbyrån12 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 

30 300 kronor. (KFN-2022-00046) 
- Föreningen Klingstagården beviljas ett bidrag för öppet 

föreningsstöd om 4 800 kronor. (KFN-2022-00124) 
- Lars Ahlin-sällskapet beviljas ett arrangemangsbidrag om 4 000 

kronor. (KFN-2022-00125) 
- Kubenbadets intresseförening beviljas ett bidrag för behov 

kopplade till coronapandemin om 20 000 kronor. (KFN-2021-00489) 
- Sundsvalls atletklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till 

coronapandemin om 35 000 kronor. (KFN-2021-00499) 
- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett utvecklingsbidrag om 

9 000 kronor. (KFN-2021-00271) 
- Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett arrangemangsbidrag om 

9 000 kronor. (KFN-2021-00550) 
- Njurunda Sportklubb beviljas ett arrangemangsbidrag om 25 000 

kronor. (KFN-2022-00082) 
- Medelpads Dövas Förenings ansökan om arrangemangsbidrag 

avslås. (KFN-2021-00506) 

- Vänföreningen för Schymbergsgårdens ansökan om 
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2021-00783) 
 

10. Lotteritillstånd 
- IF Sundsvall Hockey beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 

kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2022-00097) 
- Alnö Idrottsförening beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 

kap 6 § 9 spellagen. (KFN-2021-00815) 
- Alnö Idrottsförening beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. 

kap 6 § 9 spellagen, reviderat beslut. (KFN-2021-00815) 
- Matfors Hockey Clubs ansökan om lotteritillstånd för 

lotteriverksamhet enl. kap 6 § 9 spellagen avslås. (KFN-2021-00813) 
 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
2 Öppet föreningsstöd söks i förväg per termin och uppgår till 150 kronor per timme. 
Stödet betalas ut efter att den aktuella perioden redovisats till Föreningsbyrån, vilket 
innebär att det beslutade beloppet som redovisas här är ett maxbelopp. 
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11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-03-16, 

granskning gällande detaljplan för Sköns Prästbord 1:72 och del av 
1:36 Skön, Sundvalls kommun (KFN-2022-00131) 
 

 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-03-09. 

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2022-02-07. 

 
 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 § 30 ” Näringslivsåtgärder 
2022 kopplade till Coronapandemin”. 
 
 

15. Övrigt 
- Handlingsplan mot droger kultur- och fritidsförvaltningen, 

reviderad på förvaltningsnivå 2022-03-08. (KFN-2022-00142) 
- Ansökan om bidrag för återställande av Järnvägsforsen i Ljungan. 

(KFN-2021-00217) 
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