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Tid Kl. 14:00-16:50  
Plats Distanssammanträde  

 
Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande 
 Jeanette Hedlund (S) v ordförande 
 Goran Garmiani (S) ers. för Peterson Lugero (S) 
 Karolina Sundberg (S)  
 Ulf Bylund (S)  
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 Jonas Borg (C)  
 Per Lindstrand (M)  
 Lars AG Carlsson (M) ers. för Josefin Eurenius (M) 
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 Patrik Åhlund (SD)  

 
Ersättare Åsa Selander (S)  
 Klara Hedin (V)  
 Elisabeth Gisslin Burman (M)  
 Elise Backman (L)  
   

 
Övriga Anders Uddén kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Erika Forsberg enhetschef, § 2 
 Lina Landell kommunikatör, § 2 
 Daniel Eklund avdelningschef, § 2 
 Anders Erlandsson friluftsstrateg, § 2 
 Elin Berglund lokalstrateg, § 2 
 Christel Öhgren enhetschef. §§ 3-5 
 Tommy Lerstrand avdelningschef, § 5 
 Marcus Svanberg verksamhetscontroller, §§ 7-10 
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Protokollet omfattar §§ 1-10 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Robin Håkansson 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Robin Håkansson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Patrik Åhlund. 
 
_ _ _ _  
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§ 1 Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 2 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Ger en lägesbild i kultur- och fritidsförvaltningen avseende  
Covid-19. 

 
• Informerar att en långtidssjukskrivning påverkar 

Föreningsbyråns kapacitet. 
 

• Informerar att förvaltningens registrator ska sluta för nytt jobb 
och att förvaltningen är inne i en process för att se hur vi bäst 
täcker upp behovet och eventuell samverkan med andra 
förvaltningar. Registratorstjänsten planeras att köpas in från 
Servicecenter till dess att rekryteringen är klar. 
 

• Informerar om den planerade flytten för verksamheterna i  
Barkskeppet. 
 

• Informerar om den omorganisation som är igång, där kultur- 
och fritidskontoret som avdelning kommer att avvecklas. 
Omorganisationen är planerad att gälla från 1 april. 

 
Enhetschef för friluftsmuseerna Erika Forsberg och 
kommunikatör Lina Landell: 
 

• Informerar om Norra bergets grafiska profil. 
 
Friluftsstrateg Anders Erlandsson: 
 

• Informerar om inventeringen av föreningsdrivna elljusspår. 
 

• Informerar om resultatet från de besöksintervjuer som 
genomfördes av feriearbetare under sommaren. 

 
Lokalstrateg Elin Berglund: 
 

• Informerar om tidsplanen för arbetet med nya idrottshallar i 
Åkersvik och Indal. 

_ _ _ _ 
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§ 3 Uppföljning av projekt Let’s get out - 
Friluftsfrämjandet Region Mitt 
(KFN-2017-00343-52) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att inte bevilja Friluftsfrämjandet Region Mitt någon 

förlängning av projekt Let’s get out och att ärendet 
därmed avslutas hos Föreningsbyrån 

 
att Friluftsfrämjandet Region Mitt ska återbetala 240 000 

kronor av det utbetalda bidraget på 320 000 kronor, 
beslutat av kultur- och fritidsnämnden 2017-12-20 § 
120, med motiveringen att föreningen inte har lyckats 
starta och driva projektet enligt plan  

 

Ärendet 
I december 2017 beviljade friluftsfrämjandet Region Mitt 400 000 
kronor i utvecklingsbidrag till projektet Let’s get out. Föreningen 
påbörjade projektet men har av olika skäl inte lyckats slutföra det. 
Nämnden beslutade i oktober 2019 att godkänna en reviderad 
projektplan från friluftsfrämjandet och ge dem möjlighet till en 
omstart. Coronapandemin satte dock stopp för det och projektet sköts 
upp ytterligare. Föreningens organisation och resurser för ledare har 
nu förändrats. De ser en möjlighet att genomföra projektet om de 
skulle beviljas ytterligare en förlängning, men i så fall först till 
våren/försommaren 2022 då man måste börja med att hitta nya 
personer som vill och klarar av att driva projektet.  
 
Aktuellt ärende gäller beslut om ytterligare förlängning alternativt 
avslut av projektet samt eventuell återbetalning av bidraget. 
 

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 –  

2022-01-12 § 3 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2017-00343-52 - Uppföljning av projekt 

Let’s get out - Friluftsfrämjandet Region Mitt 
• Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag till projekt Lets get out - 

Friluftsfrämjandet Region Mitt 
• Bilaga Utvecklingsbidrag Sundsvalls 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Bilaga Återbetalning av bidrag, Let's get out - Friluftsfrämjandet 

Region Mitt 
• Bilaga Projektplan Let's Get Out reviderad 2019 
• Bilaga Protokollsutdrag 
• Christel Öhgren föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 4 Verksamhetsbidrag till studieförbund för 
2022 
(KFN-2021-00005-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fördela 3 626 835 kronor till 10 studieförbund enligt bilaga
 Fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden 2022.  
 
att förvaltningen undersöker om Ibn Rushd i Sundsvall har bedrivit 

verksamhet som strider mot de grundläggande villkoren för att 
erhålla statsbidrag samt redovisar vilken verksamhet förbundet 
bedriver i Sundsvall och rapporterar resultatet till nämnden i 
september 2022. 

 

Ärendet 
Tio studieförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 
2022. Åtta förbund har ansökt i tid och två har lämnat in sena 
ansökningar och får därmed ett föreslaget avdrag på 25 procent från den 
ursprungliga bidragssumman. Vanligen beräknas bidraget på ett snitt av 
de två föregående åren men på grund av coronapandemin så beräknas 
detta bidrag på verksamhet från 2018 och 2019.  
 

Överläggning 
Patrik Åhlund (SD) yrkar avslag till att ge Ibn Rushd stöd mot 
bakgrunden av att de har haft formella kopplingar till den radikala 
rörelsen Muslimska brödraskapet. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, avslag till Ibn 
Rushds ansökan om verksamhetsbidrag till studieförbund men bifall 
till övriga studieförbund i förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Reservation 
Patrik Åhlund (SD), Per Lindstrand (M) och Lars AG Carlsson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2022-01-12 § 4 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00005-1 - Verksamhetsbidrag till 

studieförbund för 2022 
• Bilaga Fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden 

2022 
• Christel Öhgren föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



KFN-2021-00005

Budget 3 700 000 kr   100%

Studiecirkelverksamhet 2 590 000 kr   70%

Annan folkbildningsverksamhet 370 000 kr      10%

Kulturprogram 555 000 kr      15%

Landsbygd 185 000 kr      5%

Studieförbund

Studiecirkel-

verksamhet

Annan folk-

bildnings-

verksamhet

Kultur- 

program Landsbygd Summa

Bidragsförslag 

för 2022 2021 2020

ABF 291 717 78 047 63 317 15 343 448 424 448 424 kr 524 639 512 218

Bilda 467 203 67 906 212 489 18 725 766 324 766 324 kr 874 459 897 715

Folkuniversitetet 40 668 1 568 20 519 0 62 756 62 756 kr 74 474 117 066

Medborgarskolan (sent inkommen) 158 331 19 738 72 697 6 742 257 508 193 131 kr 284 381 398 813

NBV 265 820 47 329 22 408 13 293 348 851 348 851 kr 383 329 274 904

Sensus 703 849 88 298 63 643 89 079 944 868 944 868 kr 1 056 094 926 912

Studiefrämjandet 412 250 18 697 61 232 29 913 522 093 522 093 kr 601 085 591 280

Ibn Rushd (sent inkommen) 28 296 3 405 3 452 0 35 153 26 365 kr 38 416 41 852

Vuxenskolan 192 154 40 135 32 049 7 963 272 300 272 300 kr 316 966 406 307

Kulturens 29 712 4 877 3 192 3 942 41 723 41 723 kr 46 157 32 934

Summa 2 590 000 370 000 555 000 185 000 3 700 000 3 626 835 kr 4 200 000 4 200 000

Bidrag för studiecirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet beräknas på antal deltagare och studietimmar i snitt senaste två åren. 

Bidrag för kulturprogram beräknas på antal kulturarrangemang  i snitt senaste två åren. 

Bidrag för verksamhet på landsbygden beräknas på antalet studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, 

deltagare och deltagartimmar samt kulturarrangemang i områden som klassas som landsbygd.

Detta år har man dock valt snittet på de två senaste åren med 2020 borträknat pga coronapandemin. 

Sent inkomna ansökningar har fått ett avdrag på 25 procent. 

Bilaga: förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2022
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§ 5 Beslut om ersättning till GIF Sundsvall - 
återremitterat ärende 
(KFN-2021-00371-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ersätta GIF Sundsvall för ökade extraordinära kostnader med 

98 782 kronor. 
 

Ärendet 
GIF Sundsvall har enligt inkommen skrivelse begärt ersättning för 
ökade kostnader för flytt av två stycken matcher till andra arenor. 
Matcherna har behövt flyttas på grund av orsaker som GIF Sundsvall 
inte kunnat råda över och som kan betraktas som extraordinära enligt 
praxis som bygger på tidigare beslut i nämnden. 
 

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 –  

2022-01-12 § 6 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00371-3 - Beslut om ersättning till 

GIF Sundsvall - återremitterat ärende 
• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott sammanträde den 2021-09-15 - Beslut om ersättning 
till GIF Sundsvall 

• Bilaga VB_ Ersättningsanspråk med anledning av skadan på 
Idrottsparken.msg 

• Tommy Lerstrand föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 6 Internremiss avseende revidering av 
kommunens reglemente 
(KFN-2021-00732-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens remissyttrande som sitt eget. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag på revidering av det 
gemensamma reglementet för styrelsens och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun, KS-2020–00464. Yttrande över remissen ska 
lämnas senast den 31 januari 2022. 
 
 

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 –  

2022-01-12 § 5 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00732-3 - Internremiss avseende 

revidering av kommunens reglemente 
• Bilaga KS-2020-00460 Remittering av förslag på revidering av 

det gemensamma reglementet för styrelsen och övriga nämnder i 
Sundsvalls kommun.pdf 

• Bilaga Komplettering Internremiss avseende revidering av 
kommunens reglemente .msg 

• Bilaga KS-2020-00460-2 Utkast på reglement med kommentarer 
(ny version med rättelse avseende VON och IAN).pdf 

• Bilaga KS-2020-00460 Befintligt reglemente för möjlighet till 
jämförelse.pdf 

_ _ _ _ 
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§ 7 Kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan 2022 
(KFN-2021-00726-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa nämndens interna kontrollplan för 2022 i enlighet 

med förvaltningens och nämndens förslag 
 

Ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden årligen 
ta fram en internkontrollplan inom sitt ansvarsområde. Förslaget grundar 
sig på en prioritering av fyra riskområden efter risk- och 
konsekvensbedömning som genomfördes vid nämndens arbetsutskott 
den 12:e januari utifrån en mängd identifierade riskområden från 
förvaltningen. 
 
Syftet med intern kontroll enligt kommunallagen är att säkerställa att 
respektive nämnd har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, vilket innebär: 
 

• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och 
stabilitet  

• att informationen och rapporteringen om verksamheten och 
ekonomin är tillförlitlig och rättvisande  

• att verksamheten efterlever lagar, regler och avtal 
 

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-2021-00726-1 - Kultur- och 

fritidsnämndens interna kontrollplan 2022 
• Bilaga Bilaga 1 Bruttolista AU riskanalys och förslag nämndens 

interna kontrollplan 2022 
• Anders Uddén föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 8 Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2021 
(KFN-2021-00091-21) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna årsrapporten för 2021 
 
att  hos kommunfullmäktige begära att få överföra driftsresultat om 

11 043 tkr till eget kapital i resultatöverföringen för år 2022 
 
att  hos kommunfullmäktige begära att få överföra 

investeringsöverskott på 38 663 tkr, för påbörjade/pågående ej 
avslutade investeringsprojekt exklusive konstnärlig 
utsmyckning, till år 2022 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar årsrapport till kultur- och 
fritidsnämnden som svarar upp mot nämndens verksamhetsplan 2021 för 
godkännande. 
 

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-2021-00091-21 - Kultur- och 

fritidsnämndens årsrapport 2021 
• Bilaga Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2021 - 

rapportbilaga 
• Bilaga Bilaga 1 - Inkomna synpunkter KFN 2021 
• Bilaga Bilaga 2 - Årsrapport 2021 KFN - kommunala 

uppdragsföretag 
• Bilaga Bilaga 3 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 

2021 
• Bilaga Bilaga 4 - Kultur- och fritidsnämndens årsrapport av 

nämndens interna kontrollplan 2021 
• Anders Uddén och Marcus Svanberg föredrar ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 9 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2022-01-26 
(KFN-2022-00034-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2022-01-18 
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 
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-2022-00034-1 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2022-01-26 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2022-01-26 
_ _ _ _ 
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§ 10 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



  
2022-01-18 

 
1 (4) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2022-01-26 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Inga beslut att anmäla.  

3. Upphandling 
- Inga beslut att anmäla. 

4. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-12-20 – 2022-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2021-12-21 – 2022-01-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning 2022-01-10 – 2022-05-22. 

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100 %, Njurundahallen. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2022-01-10. 

- Anställnings- och lönebeslut. Naturvårdare, 100 %, friluftsenheten. 
Tidsbegränsad anställning 2022-01-01 – 2023-12-31. 

- Ändring av anställning. Badvärd, Stödehuset. Ändring – lönetillägg. 
- Ändring av anställning. Sporthallspersonal, Stödehuset. Ändring – 

lönetillägg. 
- Ändring av anställning. Badvärd, Njurundahallen. Ändring – 

förlängning av anställning.  
 

 

5. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd, 

Bredsands fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2022-
12-01. 

- Ändring av anställning. Fritidsledare outbild., Alnö/Skönsbergs 
fritidsgårdar. Ändring – förlängning av anställning. 

 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100 %, Friluftsmuseerna 

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

förlängning av anställning. 
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Inga beslut att anmäla. 

  
 

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Beslut om revidering av informationshanteringsplanen, 2021-12-17, i 

enlighet med punkt 5.17 i KFN:s delegationsordning. (KFN-2021-00036). 
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9. Föreningsbyrån12 
- Inga beslut att anmäla. 

 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 

nybyggnad av enbostadshus och tillbyggnad på befintligt gästhus 
med inglasat uterum o övervåning på befintlig hall, Galtholmen 
1:41, 1:40, 1:80 samt 1:81. (KFN-2021-00745) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 
rivningslov för rivning av enbostadshus, Stabbfoten 3 . (KFN-2021-
00773) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 
nybyggnad enbostadshus, installation av eldstad/rökkanal, Specksta 
1:9. (KFN-2021-00781) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 
fasadändring av gårdshus, Venus 2. (KFN-2021-00782). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 
nybyggnad av fritidshus, Vigge 1:13. (KFN-2021-00784) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad av mindre verkstad samt kontor, Nolby 
2:11. (KFN-2021-00785) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-28, bygglov, 
nybyggnad av 4 bostadshus inom befintlig flerbostadsfastighet, 
Nacksta 5:79 och Nacksta 5:78. (KFN-2021-00790) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-14, samråd 
gällande detaljplan för Sköns Prästbord 1:72 och del av 1:36, Skön, 
Sundvalls kommun. (KFN-2021-00792) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-29, bygglov 
nybyggnad av torn/mast för telekommunikation (42 m) samt 
teknikbod, Älva 1:5. (KFN-2021-00793) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-30, bygglov, 
nybyggnad av pumphus samt parkeringsplats, Lillkårsta 1:2. (KFN-
2021-00806) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, bygglov, 
nybyggnad enbostadshus, installation av eldstad/rökkanal, Specksta 
1:9. (KFN-2021-00807) 

                                                 
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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- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-13, bygglov, 
uppsättande av skyltar, Bokhållaren 14. (KFN-2021-00816) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-13, bygglov, 
uppsättande av solceller på bostadshusets tak, Stabben 3. (KFN-2022-
00001) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-22, samråd 
gällande detaljplan för Nacksta 5:6 m.fl., Sundsvalls kommun, 
Västernorrlands län. (KFN-2021-00772) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2022-01-18, samråd 
gällande detaljplan för upphävande av utfartsförbud längs 
Lasarettsvägen, Haga 4:1 och 4:19 samt Sjukhuset 1 och 7 Haga, 
Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00791) 

 
 
 
Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2022-01-12. 

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Inget protokoll att anmäla. 

 
 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20 § 266 ” Motion (M) om 
att identifiera verksamheter och tjänster som kan drivas i extern 
regi”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20 § 255 ” Utökning av 
antalet fältassistenter”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-12-14 § 49 ” 
Direktiv och ramar löneöversyn 2022” 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-12-14 § 48 
”Uppföljning av handlingsplan digitalisering HR”. 
 

15. Övrigt 
- Underrättelse om antagande av detaljplan. 2021-12-21, förtätning i 

Sundsbruk, Västland 26:39, Sundsbruk, Sundsvalls kommun. (KFN-
2021-00369) 
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