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Tid Kl. 14:00-15:50
Plats Programsalen, Kulturmagasinet

Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande
Jeanette Hedlund (S) v ordförande
Peterson Lugero (S) ers. för João Pinheiro (S)
Pernilla Holgert (S) ers. för Karolina Sundberg (S)
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Nuria Valiulina (S) ers. för Johanna Eriksson (S)
Jonas Borg (C)
Patrik Gustavsson (M)
Josefin Eurenius (M)
Robin Håkansson (KD)
Svetlana Afanasyeva (SD)

Ersättare Erfan Kakahani (V)
Lars AG Carlsson (M)
Martin Liljeros (L)
Marianne Eliasson (SD)

Övriga Jonas Walker kultur- och fritidsdirektör
Viktoria Hallberg sekreterare
Lars-Erik Återgård avdelningschef, §§ 12-24
Emelie Isolehto Beijer handläggare, §§ 12-15
Anna Årblom Granbo handläggare, §§ 12-15
Eva-Lisa Järvinen enhetschef, §§ 12-15
Daniel Eklund avdelningschef, §§12-15
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 12-24

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Josefin Eurenius
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum

2019-02-27 2019-03-07 2019-03-08
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos

Kultur- och fritidskontoret

Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande

2019-04-01 Viktoria Hallberg



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-27 3
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Justering

Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll.
Ersättare är Robin Håkansson.

_ _ _ _ 
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§ 12 Dagordning

Nämnden beslutar 

att godkänna utsänd dagordning med tillägg av två övriga frågor 
anmälda av Robin Håkansson.

_ _ _ _
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§ 13 Information

Idrotts- och fritidschef, Lars-Erik Återgård informerar om:

Summering av SM-veckan.

_ _ _ _
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§ 14 Verksamhetsbidrag för 2019
(KFN-2018-00493-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att fördela årligt verksamhetsbidrag 2019 med totalt 8 607 000 
kronor till sammanlagt 52 föreningar enligt förvaltningens 
förslag i ”bilaga fördelning verksamhetsbidrag för 2019”.

Ärendet

Det har kommit in 58 ansökningar om årligt verksamhetsbidrag för 
2019. Sammanlagt har föreningarna ansökt om bidrag med 19 428 
765 kr för verksamhetsåret 2019. Förvaltningen föreslår att 52
föreningar beviljas ett årligt verksamhetsbidrag med totalt 8 607 000 
kronor.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag men yrkar på en omprioritering av de 1,2 
miljoner kronor som skjutits till från anslaget Stärkt föreningsliv och 
att 600 000 kronor av dessa öronmärks till sociala föreningar.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Robin Håkansson (KD) yrkar bifall till Patrik Gustavssons förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Patrik Gustavsson (M) och Robin Håkansson (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Patrik Gustavssons yrkande.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 4
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00493-1 - Verksamhetsbidrag för
2019, reviderad 2019-02-18

Bilaga Bilaga fördelning verksamhetsbidrag för 2019
Muntligt föredragande av ärendet av Emelie Isolehto Beijer

Uppföljning av beslut

Föreningarnas verksamhet följs upp i samband med behandling av 
Verksamhetsbidrag för 2020.
_ _ _ _
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§ 15 Utredning av hur Sundsvalls kommun 
berörs av museilagen (SFS 2017:563)
(KFN-2018-00821-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att förvaltningen senast maj 2019 ska föreslå hur 
konstinköpsutskottets benämning, organisation, uppdrag och 
arbetsformer kan anpassas till museilagen (2017:563)

att ge förvaltningen i uppdrag att senast 2019-06-30 lägga förslag 
på hur förvaltning av museets samlingar kan förbättras.

att i övrigt godkänna förvaltningens utredning om ”Museilagens 
påverkan på Sundsvalls kommun”

Ärendet

Sedan hösten 2017 gäller Museilagen (SFS 2017:563) vilken 
innefattar bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det 
allmänna museiväsendet avses statliga, regionala och kommunala 
museer samt andra museer i vars styrelse eller motsvarande 
ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, 
kommun eller region/landsting. 

På uppdrag av förvaltningen har en extern utredning, Museilagens 

påverkan på Sundsvalls kommun, genomförts för att undersöka hur 
museilagen påverkar Sundsvalls kommun som huvudman för 
Sundsvalls museum. Med utgångspunkt i utredning bedömer 
förvaltningen att en rad åtgärder behöver genomföras för att 
Sundsvalls kommun ska anses uppfylla bestämmelserna i lagen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 5
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-21 § 115
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2018-11-07 - § 101
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00821-1 - Utredning av hur 
Sundsvalls kommun berörs av museilagen (SFS 2017:563)
Bilaga Utredning - Museilagens påverkan på Sundsvalls kommun
Bilaga Museilag (SFS 2017 563)
Bilaga KFN-2015-00402-4 Rapport Sundsvalls museums 
magasin 506388_1_1
Muntlig information om museilagen från museichef Daniel 
Eklund.

Uppföljning av beslut

Uppföljning till nämnden sker maj 2019 och 2019-06-30
_ _ _ _
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§ 16 Hyresbidrag för 2018 – Njurunda Sportklubb
(KFN-2019-00051-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att bevilja Njurunda Sportklubb ett hyresbidrag för 2018 om 
850 000 kr.

Ärendet

Njurunda Sportklubb ansöker om 2 124 240 kr i hyresbidrag för 
2018.

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 10
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00051-3 - Hyresbidrag för 2018 –
Njurunda Sportklubb
Bilaga Ansökan om hyresbidrag – Njurunda Sportklubb (hanteras 
separat från övriga hyresbidrag för 2018)

Uppföljning av beslut

Ingen uppföljning då bidraget baseras på faktiska kostnader som 
föreningen haft och redovisats i sin ansökan. 
_ _ _ _
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§ 17 Mål och resursplan 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden
(KFN-2018-00415-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att fastställa förvaltningens förslag till mål och resursplan 2019

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att fastställa majoritetens
förslag till mål- och resursplan för 2019, med plan för 2020-2022
samt att ge i uppdrag till nämnderna att utifrån fastställda mål, 
ekonomiska resurser samt respektive reglementen och 
ansvarsområden utarbeta mål- och resursplaner för år 2019.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 om ekonomiska ramar för 
mål och resursplan 2019.

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, avslag till 
förvaltningens förslag till beslut och bifall till Moderaternas mål och 
resursplan 2019-2020 med plan för 2021-2022 och önskar komma 
med en protokollsanteckning som ordförande godkänner.

Robin Håkansson (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut och bifall till Kristdemokraternas mål och resursplan 2019-
2020 med plan för 2021-2022.

Svetlana Afanasyeva (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Protokollsanteckning

Patrik Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna vill ha initiativrätt att göra inspel inom förvaltningens 

mål- och resursplan.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 3
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00415-2 - Mål och resursplan 2019 
för kultur- och fritidsnämnden
Bilaga Kultur- och fritidsnämdens mål- och resursplan 2019

Uppföljning av beslut

Uppföljning sker i samband med delårsbokslut ett och två samt 
årsredovisning.
_ _ _ _
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§ 18 Cykling som fritidsaktivitet och 
besöksanledning
(KFN-2019-00041-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att uppdra åt Kultur och Fritidsförvaltningen att ansöka om 
pengar för medfinansiering via Tillväxtverket och via 
Region Västernorrland (Länsanslaget 1:1) för att utveckla 
cyklingen som fritidsaktivitet och besöksanledning i
kommunen.

att ge förvaltningen i uppdrag att via Drakfastigheter projektera 
och bygga en arena för terrängcykling och 
spontananläggningar för cykling, med en beräknad kostnad av 
högst 8 miljoner kronor för kommunen, under förutsättning 
att övrig finansiering beviljas.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en terrängcykelsatsning som 
innebär att anlägga spontanidrottsanläggningar med cykeltema 
(pumptrack) i bostadsnära/barntäta områden samt att anlägga 
terrängcykelleder och teknikområde vid Friluftscentrum Södra 
Berget.

Överläggning

Ordförande Niklas Evaldsson yrkar, för majoritetens räkning, bifall 
till första att-satsen och avslag på andra och tredje att-satsen i
arbetsutskottets förslag till beslut och att dessa ersätts med:

Att ge förvaltningen i uppdrag att via Drakfastigheter projektera och 

bygga en arena för terrängcykling och spontananläggningar för 

cykling, med en beräknad kostnad av högst 8 miljoner kronor för 

kommunen, under förutsättning att övrig finansiering beviljas.

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till 
Niklas Evaldssons förslag.

Svetlana Afanasyeva (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
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Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 7
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00041-1 - Cykling som 
fritidsaktivitet och besöksanledning
Bilaga Förstudie Terrängcykling Sundsvall_181030
Bilaga Bilaga 1 Terrängcykling i Sundsvall

Uppföljning av beslut

Förvaltningen återrapporterar till nämnden efter att ansökan om 
medfinansiering har behandlats samt om projektet beviljas efter 
genomförande.   
_ _ _ _
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§ 19 Remiss - Motion (KD) angående pris för 
bästa volontärinsats
(KFN-2018-00961-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått en motion från Kristdemokraterna 
(KD) på remiss. KD föreslår i motionen fullmäktige besluta att införa 
en årlig utmärkelse för bästa volontärinsats för barn och ungdomar 
upp till 18 år.

Överläggning

Robin Håkansson (KD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen.

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden 
ska föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 6
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00961-2 - Remiss - Motion (KD) 
angående pris för bästa volontärinsats
Bilaga Motion (KD) angående pris för bästa volontärinsats
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Uppföljning av beslut

Återkoppling till berörda nämnder av fullmäktiges beslut.

_ _ _ _
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§ 20 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
(KFN-2019-00037-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att tillämpa personalnämndens riktlinjer daterade 2018-12-19 i 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete.

att fastställa följande arbetsmiljömål för 2019, med indikatorer och 
uppföljning enligt förvaltningens förslag:

1) Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron maximalt 
4,5 %

2) Arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet ska vara 
tydligt fördelade inom förvaltningen

3) Förvaltningens chefer ska ha god kunskap om 
systematiskt arbetsmiljöarbete

4) Medarbetarna ska trivas på arbetet, ha möjligheter att 
utvecklas i sitt arbete samt ha goda förutsättningar för att 
ta ansvar för sina arbetsuppgifter och bidra till 
verksamhetens mål

5) KIA systemet ska implementeras under året för bättre 
rapportering och uppföljning gällande tillbud och olyckor

Ärendet

Personalnämnden har tagit fram riktlinjer som beskriver hur 
Sundsvalls kommun kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete 
på alla nivåer i organisationen, från fullmäktige ned till enskilda 
medarbetare. En förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska kunna 
bedrivas enligt riktlinjen, är att kommunens nämnder väljer att 
tillämpa den i sina verksamheter. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
förutsätter också att varje nämnd fastställer arbetsmiljömål inom sitt 
ansvarsområde.
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Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 8
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00037-2 - Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2019
Bilaga Protokollsutdrag
Bilaga KS tjänsteskrivelse - Riktlinje systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Bilaga Riktlinje Systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppföljning av beslut

Om nämnden fastställer riktlinjerna för systematiskt 
arbetsmiljöarbete gäller de tills vidare. Arbetsmiljömålen ska följas 
upp enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-27 19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Val till kultur- och fritidspresidiet
(KFN-2019-00007-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att utse Niklas Evaldsson (V) och Patrik Gustavsson (M) till 
nämndens företrädare i kultur- och fritidspresidiet för 
perioden 2019-2022.

Ärendet

Kommunförbundet Västernorrland är en fristående 
intresseorganisation som ägs av länets kommuner. 
Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag är att stödja 
kommunernas samverkan inom vissa områden, däribland kultur och 
fritid. 

Val till kommunförbundets olika presidier har tidigare gjorts i 
kommunfullmäktige. Nu har partiföreträdarna i kommunfullmäktiges 
presidiekonferens beslutat att dessa val ska göras i respektive nämnd.
Detta innebär att kultur- och fritidsnämnden har att välja till kultur-
och fritidspresidiet.

Kommunförbundet Västernorrland önskar att presidierna utgörs av en 
majoritets – och en oppositionsföreträdare från varje 
medlemskommun.

Överläggning

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för oppositionens räkning, att utse 
Patrik Gustavsson till en av nämndens representanter.

Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, att 
utse Niklas Evaldsson till en av nämndens representanter. 

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Patrik Gustavssons och 
Niklas Evaldsson respektive yrkanden.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-02-13 - § 9
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00007-2 - Val till kultur- och 
fritidspresidiet

_ _ _ _
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§ 22 Val av ledamöter och ersättare till kultur-
och fritidsnämndens konstinköpsutskott 2019-
2022
(KFN-2019-00007-4)

Beslut

Nämnden beslutar

att konstinköpsutskottet ska finnas kvar för 
mandatperioden 2019-2022

att utse följande ledamöter och ersättare till kultur- och 
fritidsnämndens konstinköpsutskott, perioden 2019-
2022:

Ulf Bylund (S) – ledamot, ordförande
Erfan Kakahani (V) – ledamot
Josefin Eurenius (M) – ledamot
Marie Vesterlund (C) – ersättare
Martin Liljeros (L) - ersättare

Ärendet

Nämnden behöver utse ledamöter och ersättare till 
konstinköpsutskottet för mandatperioden 2019-2022

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar att utse Ulf Bylund till ordinarie ledamot 
och ordförande, Erfan Kakahani (V) till ordinarie ledamot och Marie 
Vesterlund (C) till ersättare i konstinköpsutskottet.

Patrik Gustavsson (M) yrkar att utse Josefin Eurenius (M) till 
ordinarie ledamot och Martin Liljeros (L) till ersättare i
konstinköpsutskottet.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
samt i enlighet med Jeanette Hedlunds och Patrik Gustavssons 
yrkanden.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00007-4 - Val av ledamöter och 
ersättare till kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott 
2019-2022

_ _ _ _
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§ 23 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-02-27
(KFN-2019-00003-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings-
och delegationsärenden enligt förteckning daterad 
2019-02-18 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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00003-3 - Anmälnings- och 
delegationsärenden KFN 2019-02-27
Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 
KFN 2019-02-27

_ _ _ _
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§ 24 Övriga frågor

Robin Håkansson (KD) frågar om konstgräsplanen i Nacksta och 
kostnader för att hyra planen?

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att nämnden har ett 
avtal med GIF Sundsvall där det bland annat framgår att planen 
också ska ställas till förfogande för andra föreningar och att hyra av 
planen följer de priser nämnden beslutat om för denna typ av plan.

Robin Håkansson (KD) frågar hur det fungerar att hyra lokaler från
förvaltningen på tidpunkter då inte vaktmästare jobbar? 

Idrotts- och fritidschef Lars-Erik Återgård svarar att det varierar 
mellan olika typer av lokaler när de är möjliga att hyra. Möjlighet 
finns att hyra lokaler även efter ordinarie hyrestid, men då mot en 
kostnad.

_ _ _ _
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Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2019-02-27

Beslut fattade på delegation

1. Ordförande

- Inga beslut att anmäla.

2. Förvaltningschef

- Beslut 2019-02-06 avseende tidsbegränsad attesträtt under 
perioden 8 februari – 8 mars 2019, Sim- och sporthallsenheten.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen

- Inga beslut att anmäla.

4. Ungdomsavdelningen

- Inga beslut att anmäla.

5. Sundsvalls museum

- Inga beslut att anmäla.

6. Sundsvalls stadsbibliotek

- Inga beslut att anmäla.

7. Kultur- och fritidskontoret

- Inga beslut att anmäla.

8. Föreningsbyrån

- Föreningen Klingstagården beviljas ett bidrag om öppet 
föreningsstöd om 7 425 kr. (KFN-2018-00677)

- Sundsvalls Damfotbollsförening beviljas ett bidrag om öppet 
föreningsstöd om 7 650 kr. (KFN-2018–00954)

- Friskis & Svettis beviljas ett arrangemangsbidrag om 18 000 kr.
(KFN-2019-00048)



2019-02-18 2 (3)

9. Lotteritillstånd

- Inga beslut att anmäla.

Övriga anmälningsärenden

10. Arbetsutskottet

- Sammanträde 2019-02-13, protokoll.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott

- Inget protokoll att anmäla.

12. Svar på internremisser

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-31 –
utbyggnad av sjöbod. (KFN-2019-00054).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-14 – bygglov
enbostadshus och garage. (KFN-2019-00053).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-08, bygglov, 
tillbyggnad av flerbostadshus. (KFN-2019-00052).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-14 – bygglov 
tillbyggnad av tak på carport. (KFN-2019-00059).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-14 –
bygglov, tillbyggnad enbostadshus. (KFN-2019-00055).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-21 –
bygglov, ändrat ianspråktagande till fyra lägenheter. (KFN-2018-

00942).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-21 –

förhandsbesked, uppförande flerbostadshus. (KFN-2019-00022).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-21 –

nybyggnad fritidshus. (KFN-2018-00966).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-21,

nybyggnad enbostadshus. (KFN-2018-00960).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-01-21 – om- och 

tillbyggnad av skola. (KFN-2018-00958).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-01 –

rivningslov av f.d. vaktmästarbostad. (KFN-2019-00038).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-06 – tidig 

dialog detaljplan. (KFN-2019-00026).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-14 –

upphävande av del av detaljplan, bullervall och naturområde. (KFN-

2019-00061).
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-02-18 – samråd 

detaljplan. (KFN-2019-00057).
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13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14 § 15 ”Ekonomiska ramar för 
Mål och resursplan 2019 (Årsbudget 2019)”. 

- För implementering: Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11 § 45
”Gemensam handlingsplan för digitalisering för Sundsvalls 
kommunkoncern”. 

14. Övrigt

- Beslut NAVI 2019-01-30 § 1 Prioriterade grupper inför 
sommarjobben 2019.


