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Protokollet omfattar §§ 75-85

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Josefin Eurenius
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.
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Justering
Utöver ordförande ska Josefin Eurenius justera dagens protokoll.
Ersättare är Lars AG Carlsson.
____
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§ 75 Dagordning
Nämnden beslutar
att

godkänna utsänd dagordning.

____
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§ 76 Information
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén:
•

Informerar vad det innebär för förvaltningen och kommunen
när regeringen nu häver restriktionerna som gällt under
pandemin.

•

Informerar att förvaltningen är i gång med
verksamhetsplaneringen inför 2022 och att nämnden kommer
tas med i det arbetet.

•

Informerar att budgetarbetet är igång, då förvaltningen vill
börja med kostnadsbudgeteringen innan ramarna finns på
plats.

•

Informerar att det planeras för en omorganisation på
förvaltningen, där kultur- och fritidskontoret som avdelning
avvecklas och vissa roller istället kommer tillhöra en stab
direkt underställd direktör och några roller kommer hamna på
andra avdelningar.

•

Informerar om den planerade flytten för verksamheterna i
Barkskeppet.

Projektledare Malin Håkansson och utredare Lars-Erik
Återgård:
•

Ger en lägesrapport av arbetet med den idrottspolitiska
strategin.

Friluftsstrateg Anders Erlandsson:
•

Ger en lägesrapport om ansökan om tillstånd för avledning av
ytvatten från Sidsjön till konstsnöanläggningar.

•

Återrapporterar hur förvaltningen ligger till med nämndens
beslut om upprustning av elljusspår.
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§ 77 Remiss samråd- översiktsplan Sundsvall
2040
(KFN-2021-00323-3)
Beslut
Nämnden beslutar
att
att

godkänna förvaltningens yttrande enligt bilaga daterad
2021-08-24
överlämna yttrandet till kommunstyrelsekontoret

Ärendet
Remissyttrande för samråd om ny översiktsplan för Sundsvalls
kommun.
Yttrandet omfattar ett stort antal synpunkter på korrigeringar av
markanvändningen för att ta hänsyn till specifika behov av grönytor
eller kulturmiljö, samt synpunkter om hur trygghets-, barnrätts- och
demokratifrågor hanteras. Yttrandet ifrågasätter också brister i
trendspaning samt regionala och lokala utvecklingsplaner.
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 –
2021-09-15 § 66
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00323-3 - Remiss samrådöversiktsplan Sundsvall 2040
• Bilaga Samrådsyttrande översiktsplan 2040
• Bilaga Missiv samråd Översiktsplan Sundsvall 2040.pdf
• Anders Erlandsson föredrar ärendet.
____
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§ 78 Delegation att underteckna uppdragsavtal
till nämndens ordförande
(KFN-2021-00253-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att

uppdra till kultur- och fritidsnämndens ordförande att
underteckna uppdragsavtal med Sundsvalls
tennisklubbs bolag Baldershovshallen AB

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ingå uppdragsavtal med Sundsvalls tennisklubb utifrån
angivna förutsättningar i ärendet KS-2019-00695. Förvaltningen har
fört samtal med föreningen sedan beslutet och arbetat fram utkast till
uppdragsavtal. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utifrån
bifogat utkast uppdra åt kultur- och fritidsnämndens ordförande
underteckna det slutgiltiga avtalet med föreningens bolag
Baldershovshallen AB.
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 –
2021-09-15 § 63
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00253-1 - Delegation att
underteckna uppdragsavtal till nämndens ordförande
• Bilaga Protokollsutdrag KF 2019-09-30 §181
• Bilaga Projekt Baldershov
• Lars-Erik Återgård föredrar ärendet.
____
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§ 79 Anläggningsbidrag – Nolby Alpina Skidklubb
(Fortsättning på tidigare ärende som föreningen
aldrig slutförde)
(KFN-2021-00097-4)
Beslut
Nämnden beslutar
att

bevilja ett anläggningsbidrag på 528 300 kr till Nolby
alpina skidklubb för driftkostnader under perioden 1
juli 2019 – 30 juni 2020.

Ärendet
Föreningen Nolby alpina skidklubb sökte hösten 2020
anläggningsbidrag för perioden höst 2019 – vår 2020. Föreningen
kompletterade inte nödvändiga underlag och ansökan avvisades.
Efter dialog med kultur- och fritidsnämndens ordförande fick
föreningen möjlighet att göra en ny ansökan i efterhand. I detta
ärende avhandlas den nya ansökan, där föreningen har ansökt om
totalt 1 177 389 kronor i driftskostnader för den aktuella perioden.
Föreningen har en skidanläggning i Nolby, bestående av flera belysta
nedfarter och två liftar.
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 –
2021-09-15 § 64
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00097-4 - Anläggningsbidrag –
Nolby Alpina Skidklubb (Fortsättning på tidigare ärende som
föreningen aldrig slutförde)
• Bilaga Ansökningsblankett anläggningsbidrag
• Evelina Wesslén föredrar ärendet.
____
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§ 80 Remiss - Förslag till ny varumärkes- och
kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun
2021-2024
(KFN-2021-00303-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godta förvaltningens yttrande, i tjänsteskrivelse daterad
2021-08-24, som sitt eget.

Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till varumärkesoch kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 2021-2024.
Förslaget har skickas för yttrande till bland annat kultur- och
fritidsnämnden. För att kunna behandla yttrandet politiskt har
förlängd svarstid begärts till 30:e september 2021.
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 –
2021-09-15 § 67
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00303-2 - Remiss - Förslag till ny
varumärkes- och kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun
2021-2024
• Bilaga Förslag till ny varumärkes- och kommunikationsstrategi
för Sundsvalls kommun 2021-2024.pdf
• Bilaga KS-2021-00422-1 Varumärkes- och
kommunikationsstrategi för Sundsvalls kommun 2021-2024
1116399_1_1.PDF
____
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§ 81 Uppföljning avseende användning av
schablonmedel för mottagande av vissa
nyanlända 2020
(KFN-2021-00366-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att

översända förvaltningens tjänsteskrivelse som remissvar till
kommunstyrelsekontoret avseende frågor om statlig schablonersättning för mottagande av vissa nyanlända

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 250 att fastställa
riktlinjer för fördelning av statlig schablonersättning för mottagande
av vissa nyanlända. Kommunfullmäktige beslutade även att
kommunstyrelsen årligen följer upp användningen av
schablonmedlen.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2018-12-03 § 257 ska det i
uppföljningen framgå hur resurserna fördelats per kön, kvinna/flicka
och man/pojke.
Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas svar och kan i samband
med detta ändra eller ta fram nya punkter som nämnderna ska
redovisa. Nämnderna uppmanas att komma med synpunkter på den
nuvarande fördelningen av schablonbidraget och ge eventuella
förslag till förändringar. Nämndernas svar kommer att ligga till grund
för en eventuell översyn av fördelningen inför 2022.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-29

11

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –
2021-09-15 § 68
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00366-2 - Uppföljning avseende
användning av schablonmedel för mottagande av vissa nyanlända
2020
• Bilaga Uppföljning av användandet av schablonersättningen för
mottagandet av vissa nyanlända.msg
• Bilaga Riktlinjer fördelning av statlig schablonersättning Rev KS
2020-12-07 § 261.doc
• Bilaga Uppföljning av användandet av schablonmodellen.DOCX
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-29

12

§ 82 Valärende - ny ersättare i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott och konstutskott
(KFN-2019-00007-26)
Beslut
Nämnden beslutar
att

utse Elise Backman (L) till ersättare i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott och konstutskott.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2021-06-28 1 att
bevilja Martin Liljeros (L) avsägelse som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden. Martin Liljeros var även ersättare i kulturfritidsnämndens arbetsutskott och konstutskott. Nämnden måste
därför utse ny ersättare i både arbetsutskottet och konstutskottet.
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 –
2021-09-15 § 69
• Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00007-26 - Valärende - ny ersättare
i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och konstutskott
• Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-28 § 160
Valärenden.pdf
____

1
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§ 83 Delårsrapport tertial 2 2021
(KFN-2021-00091-11)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport 2, 2021

Ärendet
Förvaltningen följer upp nämndens verksamhetsplan för 2021 efter
tertial 2 2021. Uppföljningen innefattar analys och bedömning av
måluppfyllelse av nämndens grunduppdrag, nämndens prioriteringar
inom fullmäktiges mål- och resursplan, nämndens ekonomi och
medarbetarna. Pandemin har fortsatt att påverka möjligheterna för
nämndens grunduppdrag vad det gäller tillgänglighet och utbud. Med
minskade restriktioner under hösten kommer verksamheterna börja
att ställa om till mer normala rutiner och därmed öka tillgänglighet
och utbud för medborgare och besökare.
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 –
2021-09-15 § 70
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00091-11 - Delårsrapport tertial 2
2021
• Bilaga Bilaga 1 - Delårsrapport 2 2021 KFN
• Bilaga Bilaga 2 - Statusrapport intern kontroll - delårsrapport 2
2021 KFN
• Anders Uddén föredrar ärendet.
____
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§ 84 Anmälnings- och delegationsärenden KFN
2021-09-29
(KFN-2021-00013-12)
Beslut
Nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och
delegationsärenden enligt förteckning daterad 2021-09-22
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-2021-00013-12 - Anmälnings- och
delegationsärenden KFN 2021-09-29
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden
2021-09-29
____
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§ 85 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2021-09-22

1 (7)

Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2021-09-29
Beslut fattade på delegation
1. Ordförande
-

Beslut 2021-06-28 Verksamhetsanpassningar med anledning av
regeringens besked om skärpta restriktioner för att
förhindra smitta av covid-19 m.m.. (KFN-2020-00778)

2. Förvaltningschef
-

Beslut 2021-06-21 om tillåten bisyssla, handläggare,
Föreningsbyrån.

3. Upphandling
-

Inga beslut att anmäla.

4. Idrotts- och fritidsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut. Servicepersonal, 100%, Fritidsbanken.
Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2021-12-31.
Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%,
Idrottsplatsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-09-13.
Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100%,
Idrottsplatsenheten. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-09-01.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100%, Himlabadet.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-09-13.
Anställnings- och lönebeslut. Simhallschef, 100%, Njurundahallen.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-08-01.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare/badvärd, 75%, Stödehuset.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-23 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 100%, Matforshallen.
Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-08-16.
Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 80%, Friluftsenheten.
Tidsbegränsad anställning 2021-05-10 – 2021-09-30.
Anställnings- och lönebeslut. Arbetsledare, 100%, Friluftsenheten.
Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-06-07.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-23 – 2022-06-30.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-30 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-27 – 2022-01-09.

2021-09-22

-

Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-24 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-01-09.
Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Alnöbadet.
Tidsbegränsad anställning 2021-09-23 – 2022-06-30.

5. Ungdomsavdelningen
-

Anställnings- och lönebeslut. Enhetschef, 100% Ungdomsenheten.
Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-09-01.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100%, Nackstagården.
Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-06-01.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Alnö/Skönsberg
fritidsgårdar. Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-06-01.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., Alnö/Skönsberg
fritidsgårdar. Förlängning av anställning.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, Granlogården. Ändring
arbetsplats (kontering).
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, Granlogården. Ändring
arbetsplats (kontering).
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd,
Bredsands fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-09-14 – 202209-14.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd,
Matfors fritidsgård. Tidsbegränsad anställning fr. o. m. 2021-07-01.

2 (7)

2021-09-22

-

3 (7)

Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd,
Skönsbergs fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-08-20 – 202212-31.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd,
Bredsands fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-09-03 – 202209-03.
Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbild., timanställd,
Skönsbergs fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 202112-31.

6. Sundsvalls museum
-

Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-01 – 2021-08-31.
Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, 100%, Scenservice.
Tidsbegränsad anställning 2021-09-01 – 2021-10-31.
Anställnings- och lönebeslut. Museibonde, 60%, Friluftsmuseerna.
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-08-23.
Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100%, Friluftsmuseerna.
Tillsvidareanställning fr. o. m. 2021-08-01.
Anställnings- och lönebeslut. Lantbruksarbete, 75%,
Kulturarvsverksamhet. Tidsbegränsad anställning 2021-06-14 – 202108-20.
Anställnings- och lönebeslut. Lantbruksarbete, 75%,
Kulturarvsverksamhet. Tidsbegränsad anställning 2021-06-14 – 202108-22.
Anställnings- och lönebeslut. Park-/trädgårdsarbete, 100%,
Kulturarvsverksamhet. Tidsbegränsad anställning 2021-06-14 – 202108-22.
Anställnings- och lönebeslut. Fotoarkivarie, Sundsvalls museum.
Förlängning av anställning.
Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, Friluftsmuseerna. Ändring
sysselsättningsgrad.
Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, intermittent,
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning 2021-10-01 – 2022-0930.

7. Sundsvalls stadsbibliotek
-

Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, 75%,
Stadsbiblioteket. Tidsbegränsad anställning 2021-06-17 – 2021-08-15.
Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100%, Stadsbiblioteket.
Tidsbegränsad anställning 2021-08-01 – 2022-08-31.
Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100%, Stadsbiblioteket.
Tidsbegränsad anställning 2021-06-01 – 2022-08-31.
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Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekspedagog, 100%,
Stadsbiblioteket. Tidsbegränsad anställning 2021-06-01 – 2022-08-31.
Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, Stadsbiblioteket. Ändring
arbetsplats (kontering).
Anställnings- och lönebeslut. Biblioteksassistent, Stadsbiblioteket.
Förlängning av anställning.

-

8. Kultur- och fritidskontoret
-

Inga beslut att anmäla.

9. Föreningsbyrån 123
-

ABF Västernorrland beviljas ett arrangemangsbidrag om 14 500
kronor. (KFN-2021-00349)
Alnö Hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 70
000 kronor. (KFN-2021-00269)
Kulturföreningen Teater ÄSCH! beviljas ett arrangemangsbidrag
för lovaktivitet om 60 000 kronor. (KFN-2021-00304)
Kulturföreningen Teater ÄSCH! beviljas ett arrangemangsbidrag
för lovaktivitet om 60 000 kronor. (KFN-2021-00305)
Selångers hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om
16 000 kronor. (KFN-2021-00358)
Medborgarskolan Region Mitt beviljas ett utvecklingsbidrag om 9
000 kronor. (KFN-2021-00271)
Sundsvall Baseboll Softboll Club Mosquitoes beviljas ett bidrag för
behov kopplade till coronapandemin om 15 000 kronor. (KFN-2021-

00319)
-

Bergsåkers Pensionärers Biljardklubb beviljas ett bidrag för behov
kopplade till coronapandemin om 2 000 kronor. (KFN-2021-00310)
Sundsvalls Atletklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till
coronapandemin om 40 000 kronor. (KFN-2021-00309)
Sundsvalls Slalomklubb beviljas ett bidrag för behov kopplade till
coronapandemin om 130 000 kronor. (KFN-2021-00311)
GF Njurunda Gymmix beviljas ett bidrag för behov kopplade till
coronapandemin om 25 000 kronor. (KFN-2021-00315)
Njurunda Folkets Husförening beviljas ett utvecklingsbidrag om
120 000 kronor. (KFN-2021-00290)
Sund Idrottsförening beviljas ett bidrag för behov kopplade till
coronapandemin om 130 000 kronor. (KFN-2021-00318)
Klimataktion Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag om 8 000
kronor. (KFN-2021-00432)

För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till
två basbelopp tas beslut av enhetschef.
2
517 000 kronor av lovbidragen kommer från statliga medel.
3
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.
1
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Föreningen Nacksta Kultur beviljas ett arrangemangsbidrag om 4
600 kronor. (KFN-2021-00481)
Föreningen Klingstagården beviljas öppet föreningsstöd upp till 2
700 kronor. (KFN-2021-00159)
Föreningen Klingstagården beviljas öppet föreningsstöd upp till
2 400 kronor. (KFN-2021-00623)
Cruisers Sundsvalls ansökan om bidrag för behov kopplade till
coronapandemin avslås. (KFN-2021-00287)
Midälva Geologiska Förenings ansökan om bidrag för behov
kopplade till coronapandemin avslås. (KFN-2021-00293)
Selångers hembygdsförenings ansökan om bidrag för behov
kopplade till coronapandemin avslås. (KFN-2021-00316)
Vänskapsmötens ansökan om bidrag för behov kopplade till
coronapandemin avslås. (KFN-2021-00317)
Yttrande gällande ansökningar om bygdeavgiftsmedel från Ljungan
och Indalsälven i Sundsvalls kommun VT 21, 2021-04-01. (KFN-

2021-00176)

10. Lotteritillstånd
-

GIF Sundsvall beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. kap 6
§ 9 spellagen för perioden 2021-09-01–2026-08-31. (KFN-2021-00394)
Sleipner Bergsåker beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl.
kap 6 § 9 spellagen för perioden 2021-09-06–2026-09-06. (KFN-2021-

00442)

Njurunda Slöjdförening beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet
enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2021-10-01–2026-09-30. (KFN-

2021- 00459)

11. Svar på internremisser
-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-10,
granskning gällande detaljplan för förtätning i Sundsbruk, Västland
26:39, Sundsbruk, Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00369)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-06-23, bygglov,
rivningslov av komplementbyggnad, Ede 16:2. (KFN-2021-00346)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-06-23, bygglov,
nybyggnad av gårdshus med två lägenheter, Apeln 10. (KFN-202100347)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-06-23, bygglov,
tillbyggnad av transformatorstation N155884, Finsta 5:1. (KFN-2021-

00352)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-06-23, bygglov,
nybyggnad av transformatorstation N155872, Finsta 5:14. (KFN-202100353)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-06-23, bygglov,
förhandsbesked nybyggnad fritidshus, Huli 1:4. (KFN-2021-00356)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-08-31, tidig
dialog detaljplan för utbyggnation av Rättspsykiatriska
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regionkliniken, Högom 3:190 m.fl, Nacksta, Sundsvalls kommun.
-

-

(KFN-2021-00378)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-09, tidig
dialog inför beslut om planbesked gällande detaljplan för utökad
byggrätt för industri- och kontorsändamål, Högom 3:16, Nacksta,
Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00389)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-08, bygglov,
tillbyggnad av enbostadshus, Alnö-Vi 3:50. (KFN-2021-00433)
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-08, bygglov,
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Berga 4:74. (KFN-

2021-00450)

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-08, bygglov,
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Borgen 1:24. (KFN2021-00452)

-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-20, bygglov,
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Södergård 1:7.

-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-09-20, bygglov,
förhandsbesked nybyggnation av enbostadshus, Björkön 2:10. (KFN-

-

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-08-30, samråd
gällande detaljplan för del av Äkrom 5:3, bostäder i Västra
Granloholm, Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00365)

(KFN-2021-00467)

2021-00477)

Protokoll utskott
12. Arbetsutskottet
-

Protokoll, 2021-09-15.

13. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott
-

Protokoll, 2021-09-13.

Övriga anmälningsärenden
14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31 § 141 ”Modell för
utvecklad medborgardialog - återremitterat ärende”.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 163 ”Delårsrapport
januari-april 2021 för kommunen och kommunkoncernen”.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 176 ”Motion (L)
Speakers Corner på Stora torget”.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 164 ”Tekniskt
omräknad Mål och resursplan 2022 med plan för 2023-2024”.
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-

-

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 160 ”Valärenden”.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-14 § 145 ”Förtydligande av
samverkan vid chefstillsättning”.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 168 ”Regler för hantering
av kort som betalningsmedel”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-06-22 § 22
”Lönekartläggning 2020”.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-06-22 § 20
”Fördelning av KOM-KR medel 2021-2023 (kompetens och
omställningsavtal)”.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 172 ” Regler för
investeringsprocessen i Sundsvalls kommun”.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 187 ”Riktlinje för
distansarbete”.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 189 ”Riktlinje,
övergripande process övertalighet och arbetsbrist”.

15. Övrigt
-

Styrning av åtkomst via lösenord, regler. Fastställd 2021-08-02 av
IT-direktör. (KS-2021-00729)
Informationssäkerhet vid distansarbete, riktlinje. Fastställd 202101-14 av IT-direktör. (KS-2021-00124)
Riktlinje för molntjänster. Fastställd 2021-08-31 av IT-direktör.
(KS-2021-00789)

Svar på Sundsvalls Skönhetsråds synpunkt om utveckling av
Selångersån, 2021-09-20. (KFN-2021-00312)
Rapport – sammanställning strandbad 2021. (KFN-2021-00348)
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