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Ersättare Nuria Valiulina (S)
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Elisabeth Gisslin Burman (M)
Martin Liljeros (L)
Marianne Eliasson (SD)

Övriga Jonas Walker kultur- och fritidsdirektör
Viktoria Hallberg sekreterare
Anna Näslund registrator
Anders Erlandsson friluftsstrateg §§ 54-56
Gunnar Kallin ekonom 
Markus Svanberg verksamhetscontroller
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 54-66

Justeras

Niklas Evaldsson
Ordförande

Viktoria Hallberg
Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare
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Justering

Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.
Ersättare är Josefin Eurenius.

_ _ _ _ 
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§ 54 Dagordning

Nämnden beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägg av övrig fråga 
anmäld av Martin Liljeros (L).

_ _ _ _
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§ 55 Information

Ordförande Niklas Evaldsson informerar om:

Invigningen av den nya aktivitetsplatsen i Granloholm
Ungdomsfullmäktiges sammaträde 16 maj

_ _ _ _
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§ 56 Handlingsplan för natur- och friluftsplan
(KFN-2019-00125-2)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för Natur- och 
friluftsplanen, som framgår av bilaga 1

att ge förvaltningen uppdrag att revidera handlingsplanen inför 2021

att avslå att-sats 3

Ärendet

Beslut om handlingsplan för att genomföra natur- och friluftsplanen, 
samt upprustning av elljusspår. 

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till att-
sats 1 och 2 i förvaltningens förslag till beslut samt avslag till att-sats 
3.

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till att-
sats 1 och 2 i förvaltningens förslag till beslut samt avslag till att-sats 
3.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
Jeanette Hedlunds (S) och Patrik Gustavssons (M) förslag till beslut.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt detta förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-05-08 - § 38
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00125-2 - Handlingsplan för natur-
och friluftsplan
Bilaga Bilaga 1 - Åtgärder 2019-20.doc
Bilaga Bilaga 2 - Plan för upprustning elljusspår
Bilaga Natur- och friluftsplan - vision mål strategier
Bilaga Informationsbrev med fungerande länkar
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Uppföljning av beslut

Under 2020 återkoppla till nämnden och kommunstyrelsen om och 
hur åtgärderna genomförts, samt återkomma med förslag till ny 
handlingsplan inför 2021.
_ _ _ _

Spara 
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§ 57 Ändrade avgifter i Sundsvalls Gästhamn
(KFN-2019-00226-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att dygnsavgiften i Sundsvalls gästhamn justeras till 200 kr per 
dygn

att uppdra till förvaltningen att inför säsongen 2020 se över 
gästhamnens organisation, föreningsdrift och avgifter.

Ärendet

Efter genomgång av hamnavgifter i hamnar efter norrlandskusten och 
den service som ges i Sundsvalls gästhamn ser vi en möjlighet att 
justera dygnsavgiften så att vi även i fortsättningen kan möjliggöra 
öppethållande av gästhamnen mellan 15 maj och 15 september. 

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 -
2019-05-08 - § 39
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00226-1 - Ändrade avgifter i 
Sundsvalls Gästhamn

Uppföljning av beslut

Ingen särskild uppföljning till nämnd är aktuellt.
_ _ _ _

Spara 
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§ 58 Ändringar i regelverket för föreningsbidrag
(KFN-2019-00027-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att fastställa ändringar i Regelverk för föreningsbidrag enligt 
förvaltningens förslag 2019-04-11.

Ärendet

Regelverket för föreningsbidrag har genomgått en översyn. 

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 -
2019-05-08 - § 40
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00027-1 - Ändringar i kultur- och 
fritidsnämndens regelverk och anvisningar för föreningsbidrag
Bilaga Regelverk för föreningsbidrag - förslag 2019-04-11

Uppföljning av beslut

Föreningsbyrån bevakar att regelverket är uppdaterat. 
_ _ _ _

Spara 
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§ 59 Utvecklingsbidrag Songsvall 2.0 
Internationella Föreningen
(KFN-2019-00044-4)

Beslut

Nämnden beslutar

att avslå ansökan från Internationella föreningen i Sundsvall.

Ärendet

Internationella föreningen i Sundsvall ansöker om 439 900 kronor i 
utvecklingsbidrag för körprojektet Songsvall 2.0, som ska pågå under 
ett år.

Överläggning

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

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 -
2019-05-08 - § 41
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00044-4 - Utvecklingsbidrag 
Songsvall 2.0 Internationella Föreningen
Bilaga 20190417 Reviderad ansökan om utvecklingsbidrag -
Songsvall 2.0

Uppföljning av beslut

Om ansökan avslås, behöver ärendet ingen särskild uppföljning.
_ _ _ _

Spara 
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§ 60 Utvecklingsbidrag, Kunskapscirkeln – KRIS 
Sundsvall
(KFN-2018-00895-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att avslå föreningen KRIS Sundsvalls ansökan om 
utvecklingsbidrag.

Ärendet

Föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) Sundsvall 
söker utvecklingsbidrag med 100 000 kr för att bedriva projektet
Kunskapscirkeln under 2019. Projektet ska utbilda medlemmar i 
föreningen om utanförskap, känslor, missbruk, gruppdynamik och 
beroendesjukdomar. Det ska ske genom enskilda samtal, 
föreläsningar och liknande. Träffarna kommer att ske löpande under 
året.

Överläggning

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

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 -
2019-05-08 - § 42
Tjänsteskrivelse - KFN-2018-00895-3 - Utvecklingsbidrag, 
Kunskapscirkeln – KRIS Sundsvall
Bilaga Ansökan om utvecklingsbidrag, Kunskapscirkeln – KRIS 
Sundsvall
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Uppföljning av beslut

Ingen uppföljning.
_ _ _ _

Spara 
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§ 61 Översyn av konstinköpsutskottets uppdrag
(KFN-2019-00242-1)

Beslut

Nämnden beslutar

att notera att kultur- och fritidsnämnden har det övergripande 
ansvaret för den offentliga konsten i Sundsvall.

att ändra konstinköpsutskottets namn till konstutskottet.

att konstutskottets uppdrag är att:

ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala 
nämnder och bolag om kommunens konstsamling, 
depositionskonst och offentlig utsmyckning.

bereda inriktnings- och förvaltningsfrågor som rör 
kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig 
utsmyckning inför beslut i nämnd.

upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i 
konstfrågor.

att följa upp Kultur- och fritidsnämndens beslut om 
inriktning för offentlig konst

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning 
för offentlig konst. Konstutskottet är styrgrupp för detta arbete.

att nuvarande instruktion för utskottet i Delegations- och 
arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden utgår.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott och Sundsvalls 
museums uppdrag behöver förändras för att stämma överens med 
museilagen.

Överläggning

Jeanette Hedlund (S) yrkar för majoritetens räkning:

att notera att kultur- och fritidsnämnden har det övergripande 

ansvaret för den offentliga konsten i Sundsvall.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att ändra konstinköpsutskottets namn till konstutskottet.

att konstutskottets uppdrag är att:

ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala 

nämnder och bolag om kommunens konstsamling, 

depositionskonst och offentlig utsmyckning.

bereda inriktnings- och förvaltningsfrågor som rör

kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig 

utsmyckning inför beslut i nämnd.

upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i 

konstfrågor.

att följa upp Kultur- och fritidsnämndens beslut om 

inriktning för offentlig konst

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning 

för offentlig konst. Konstutskottet är styrgrupp för detta arbete.

att nuvarande instruktion för utskottet i Delegations- och 

arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden utgår

Patrik Gustavsson (M) yrkar, för moderaternas. räkning:

att kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott ska avvecklas.

Beslutsgång

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

Reservation

Patrik Gustavsson (M), Josefin Eurenius (M) och Lars AG Carlsson 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Gustavssons 
yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott -
2019-05-08 - § 43
Tjänsteskrivelse - KFN-2019-00242-1 - Översyn av 
konstinköpsutskottets uppdrag
Bilaga Protokollsutdrag
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Bilaga Utdrag ur Delegations- och arbetsordning, fastställd 2019-
03-27
Bilaga Förslag till ändringar i KFNs Delegations- och 
arbetsordning med instruktion för utskott
Bilaga Bilaga 1 - Besta¨mmelser om konstna¨rlig utsmyckning av 
kommunala byggnader m m antagna av KF 1991-12-16.pdf

_ _ _ _

Spara 
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§ 62 Yttrande - granskning av kommunens 
interna kontroll för kostnadsslagen resor, 
representation och arvoden
(KFN-2018-00873-7)

Beslut

Nämnden beslutar

att anta yttrandet som sitt eget

att överlämna yttrandet till kommunens revisorer

Ärendet

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Sundsvalls kommun granskat kommunens interna 
kontroll avseende resor, representation och arvoden. 
Granskningsrapporten med rekommendationer har skickats till 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder för kommentarer. 

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-2018-00873-7 - Yttrande - granskning av 
kommunens interna kontroll för kostnadsslagen resor, 
representation och arvoden
Bilaga VB_ Granskningsrapport avseende intern kontroll för 
yttrande
Bilaga Intern_kontroll_skrivelse
Bilaga Intern_kontroll_2018_rapport

Uppföljning av beslut

Ingen särskild uppföljning föreslås.
_ _ _ _

Spara 
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§ 63 Granskning av kommunens arbete med 
integration och etablering
(KFN-2018-00956-3)

Beslut

Nämnden beslutar

att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till 
kommunrevisionen som svar på granskningsrapporten 
Granskning av kommunens arbete med integration och 
etablering, daterad december 2018.

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundvalls kommun 
har EY granskat bland annat kultur- och fritidsnämnden om arbetet 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt avseende styrning och 
samordning av kommunens samlade integrationsarbete. Revisionen 
har önskat kultur- och fritidsnämndens kommentarer på de 
rekommendationer som ges i rapporten.

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 -
2019-05-08 - § 44

Tjänsteskrivelse –KFN-2018-00956-3- Granskning av 
kommunens arbete med integration och etablering
Bilaga Integration+och+etablering_skrivelse_2018-12-14
Bilaga Integration+och+etablering_rapport_2018-12-14
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Förslag till uppföljning

Eventuella kommentarer och slutsatser från revisionen med 

anledning av nämndens yttrande återrapporteras till nämnden.

_ _ _ _

Spara 
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§ 64 Delårsrapport 1 2019 för Kultur- och 
fritidsnämnden
(KFN-2019-00096-4)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna delårsrapport 1 2019

Ärendet

Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och 
resursplan följs upp två gånger per år i form av delårsrapporter (Jan-
Apr, delår 1 samt Jan-Aug, delår 2).

Förvaltningen följer nämndens mål- och resursplan för 2019. Genom 
uppföljning av verksamhetsplanen och uppföljning av ekonomiskt 
utfall efter fyra månader prognosticeras fullständig måluppfyllelse 
vid årets slut. Förvaltningens ekonomiska helårsprognos bedöms till 
1 mnkr.

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-2019-00096-4 - Delårsrapport 1 2019 för 
Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga Delårsrapport 1 2019 för Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga Bilaga 4 - Delårsrapport 1 2019 - Verksamhetsplan 2019 -
kultur- och fritidsförvaltningen
Jonas Walker och Gunnar Kallin föredrar ärendet och informerar 
om det ekonomiska läget

Uppföljning av beslut

Ärendet kommer att följas upp i kommande delårsrapport 2 (Jan-
Aug) för 2019.
_ _ _ _

Spara 
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§ 65 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2019-05-22
(KFN-2019-00003-9)

Beslut

Nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings-
och delegationsärenden enligt förteckning daterad 
2019-05-15 och lägga dem till handlingarn

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-2019-00003-9 - Anmälnings- och 
delegationsärenden KFN 2019-05-22
Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 
KFN 2019-05-22

_ _ _ _

Spara 
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§ 66 Övriga frågor

Martin Liljeros (L) frågar om läget kring Tranviken beach?

Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker svarar att kommunen inte 
fått något besked om ägaren kommer hålla anläggningen öppen men 
att förvaltningen planerar att hålla stranden öppen som vanligt. 
_ _ _ _



2019-05-15 1 (5)

Anmälnings- och delegationsärenden –
kultur- och fritidsnämnden 2019-05-22

Beslut fattade på delegation

1. Ordförande

- Personuppgiftsbiträdesavtal internt med kommunstyrelsen. (KFN-
2019-00248)

2. Förvaltningschef

- Inga beslut att anmäla.

3. Idrotts- och fritidsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Naturvårdare, 100%,
Friluftsenheten. Tidsbegränsad anställning, 2019-05-31 – 2019-
07-31.

- Avslut av anställning. Anläggningschef, idrotts- och 
fritidsavdelningen. Sista anställningsdag 2019-11-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 50 %, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-01 – 2019-09-30.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-26 – 2019-08-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-26 – 2019-08-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet.
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-29 – 2019-06-09.

- Anställnings- och lönebeslut. Reception/badvärd, intermittent, 
Himlabadet. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-29 – 2019-06-
09.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-29 – 2019-06-09.

- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, intermittent, Himlabadet. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-03-06 – 2019-05-26.

- Ledighetsansökan, 100%. Himlabadet. Studier, 2019-07-02 –
2020-07-02.

- Ledighetsansökan, 100 %. Njurundahallen. Tjänstledighet, 2019-
08-06 – 2020-02-05.

- Ledighetsansökan. Himlabadet. Tjänstledighet, studier, 2019-05-
01 – 2019-10-31.

- Nr 2590 Externt hyresavtal, avser Sporthallen. Sundsvalls 
atletklubb (SAK). Avtalstid 2019-04-26 – 2019-04-30.
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- Nr 2591 Externt hyresavtal, avser Nordichallen. European 
Exposition Systems AB. Avtalstid 2019-09-15 – 2019-09-20.

- Nr 2593 Skötselavtal, avser Badplatsen Rännöbadet. Matfors 
Skidklubb. Avtalstid 2019-06-01 – 2019-08-31.

- Nr 2594 Nyttjanderättsavtal, avser matta och banmarkeringar.
Sundsvalls RC klubb. Avtalstid 2019-02-01 – 2029-01-31.

4. Ungdomsavdelningen

- Anställnings- och lönebeslut. Handledare, 100%, Ung film. 
Tidsbegränsad anställning, förlängning, 2019-07-01 – 2019-12-
31.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, 100 %, 
Indal/Lidens fritidsgårdar. Tidsbegränsad anställning, förlängning,
2019-06-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100%, Centrumvillan. 
Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-05-20.

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Bredsands 
fritidsgård. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-06-01.

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Bredsands 
fritidsgård. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-06-01.

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Skönsmons
fritidsgård. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-06-01.

- Anställnings- och lönebeslut. Outbildad fritidsledare, timmar, Ung 
film. Tidsbegränsad anställning, 2019-05-17 – 2020-12-31.

5. Sundsvalls museum

- Anställnings- och lönebeslut. Programtekniker, timvikarie,
Scenservice. Tidsbegränsad anställning, 2019-04-16 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Evenemangskoordinator, timanställd,
Scenservice. Tidsbegränsad anställning, 2019-05-19 – 2019-06-16.

- Anställnings- och lönebeslut. Evenemangskoordinator, 100 %,
Scenservice. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2019-05-06.

- Anställnings- och lönebeslut. Djurskötare, 100 %, Friluftsmuseerna.
Tidsbegränsad anställning, 2019-04-22 – 2019-09-22.

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, 100 %, Friluftsmuseerna. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-06-10 – 2019-08-18.

- Anställnings- och lönebeslut. Vaktmästare, timmar vid behov,
Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning, 2019-01-01 – 2019-12-
31.

- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, 75 %, Sundsvalls museum.
Tidsbegränsad anställning, 2019-06-24 – 2019-08-11.

- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, 100 %, Sundsvalls museum.
Tidsbegränsad anställning, 2019-06-03 – 2019-08-18.
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- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, 75 %, Sundsvalls museum.
Tidsbegränsad anställning, 2019-06-24 – 2019-08-11.

- Nr 2595 Avtal, avser verksamhetsavtal Gudmundtjärn; 
publikverksamhet och marknadsföring 2019 på kommunens fastighet 
Gudmundtjärn 1:1. Gudmundtjärns intresseförening. Avtalstid 2019-
05-01 – 2019-09-30.

6. Sundsvalls stadsbibliotek

- Byte av befattning/förvaltning. Konsumentvägledare/Energi- och 
klimatrådgivare, Konsument Sundsvall. Sista anställningsdag 2019-
08-11.

- Anställnings- och lönebeslut.
Bibliotekskommunikatör/bibliotekspedagog, 90 %, biblioteket. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-07-01 – 2019-09-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 100 %, Sundsvalls 
stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning, 2019-08-01 – 2019-12-31.

- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 75 %, biblioteket. 
Tidsbegränsad anställning, 2019-07-15 – 2019-08-04.

7. Kultur- och fritidskontoret

- Inga beslut att anmäla.

8. Föreningsbyrån

- Kaiku föreningen för sverigefinsk kultur beviljas ett
arrangemangsbidrag om 4 000 kr. (KFN-2019-00039)

- Föreningen Nordens ansökan om arrangemangsbidrag avslås.
(KFN-2019–00129)

- Njurunda Simsällskap beviljas ett sommarlovsbidrag om 80 000.
(KFN-2019-00219)

- Alnö Hembygdsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 4
500 kr. (KFN-2019-00115)

- Föreningen Sundsvalls Brandkår beviljas ett arrangemangsbidrag 
om 7 500 kr. (KFN-2019-00133)

- Föreningssamverkan beviljas ett arrangemangsbidrag om 8 000
kr. (KFN-2019-00170)

- SKB Sundsvall beviljas ett sommarlovsbidrag om 
100 000 kr. (KFN-2019-00225)

- Sundsvalls Demensförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 
4 000 kr. (KFN-2019-000152)

- Kaiku föreningen för sverigefinsk kulturs ansökan om
arrangemangsbidrag avslås. (KFN-2019-000130)

- Judo Club Sundsvall beviljas ett sommarlovsbidrag om 
34 000 kr. (KFN-2019-00263)
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9. Lotteritillstånd

- Beslut för förordnande av lotterikontrollant. (KFN-2019-00084)

- Klockarbergets BK beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl.
kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-05-01 – 2020-04-30. (KFN-
2019-00258)

- Kubikenborgs IF beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl.
kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-05-01 – 2019-12-31. (KFN-
2019-00173)

- Njurunda Motorklubb beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet 
enl. kap 6 § 9 spellagen för perioden 2019-05-17 – 2019-09-30.
(KFN-2019-00297)

Övriga anmälningsärenden

10. Arbetsutskottet

- Protokoll, 2019-05-08.

11. Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskott

- Protokoll, 2019-04-08.

12. Svar på internremisser

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-05-09 –
bygglov, nybyggnad av enbostadshus (KFN-2019-00259).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-30 – bygglov 
ny-, om- och tillbyggnad, resecentrum. (KFN-2019-00210).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-30 –
förhandsbesked bygglov. (KFN-2019-00233).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-18 –
förhandsbesked för tillbyggnad av livsmedel. (KFN-2019-00232).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-04-15 – tidig 
dialog inför planbesked. (KFN-2019-00146).

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2019-05-03 – ändring 
detaljplan ombyggnad Skogsbackans förskola. (KFN-2019-00254).

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15 § 104 ”Ett Sundsvall som 
håller ihop – Utjämna sociala skillnader mellan Sundsvallsborna –
Plan för huvudprioriteringen i MRP 2019-2020 med plan för 2021-
2022”.
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- Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskotts beslut 2019-
04-16 § 25 ”Förslag till renhållningsordning med avfallsplan och 
lokala föreskrifter om avfallshantering för Sundsvalls kommun 
2020-2030”.

14. Övrigt

- Svar på remiss från miljökontoret, 2019-04-30 – ombyggnation av 
40 kv ledning, Tunadal-Johannedal. (KFN-2019-00224).


