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Plats Distanssammanträde  

 
Beslutande Niklas Evaldsson (V) ordförande 
 Jeanette Hedlund (S) v ordförande, §§ 115-117 
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Övriga Anders Uddén kultur- och fritidsdirektör 
 Viktoria Hallberg sekreterare 
 Karin Nyman kvalitets- och utvecklingsstrateg, §§ 115-

116 
 Olof Ahlström intendent, § 116 
 Lars-Ove Johansson avdelningschef, § 116 
 Christel Öhgren enhetschef, §§ 117-118 
 Carina Thorelli Möllerberg kultursekreterare, § 118 
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Protokollet omfattar §§ 115-127 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Niklas Evaldsson 
Ordförande 

Viktoria Hallberg 
Sekreterare 

 
 
Per Lindstrand 
Justerare 

 
 
 

 
 

 

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

anmälda av Patrik Åhlund (SD) och Josefin Eurenius (M). 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 116 Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén: 
 

• Ger en lägesbild i kultur- och fritidsförvaltningen avseende  
Covid-19, och informerar bland annat om vad de nya 
restriktionerna från regeringen innebär för förvaltningen. 
 

• Informerar om vad förvaltningen planerar att göra med de 2 
miljoner kronor som nämnden på sammanträdet i november 
beslutade att avsätta för att stödja föreningslivet och 
kulturlivet. 

 
 
Kvalitets- och utvecklingsstrateg Karin Nyman: 
 

• Informerar om styrmodell för Sundsvalls kommunkoncern. 
 
 
Intendent Olof Ahlström: 
 

• Informerar om spontankultursatsning 2021 med konst på 
elskåp, skyltfönster och väggar. 

 
 
Avdelningschef för Ungdomsavdelningen Lars-Ove Johansson: 
 

• Informerar om processen med Tornhuset och att förvaltningen 
håller både tidsplan och budget. 

 
• Informerar att det inte skett någon planerad förändring av 

öppettiderna på fritidsgårdarna i Indal och Liden.  
 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 117 Investeringsbidrag, Anundgårds skola, 
bergvärme – Holmbygdens Utveckling 
(KFN-2021-00084-8) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för inhämtande av mer 

information från föreningen och att förvaltningen återkommer 
med detta till nämndens nästa sammanträde. 

 

Ärendet 
Föreningen Holmbygdens utveckling sökte 400 000 kronor i 
investeringsbidrag våren 2021 för att investera i bergvärme i en 
byggnad de önskar köpa av Sundsvalls kommun. Föreningens 
ansökan avslogs men kultur- och fritidsnämnden uppdrog samtidigt 
till förvaltningen att fortsätta dialogen med föreningen för att kunna 
återkomma med ett förslag till beslut om föreningen lämnade in en 
ekonomisk kalkyl samt besvarade ett antal frågor. Föreningen har 
inkommit med detta, vilket ligger till grund för denna skrivelse.  
 

Överläggning 
Robin Håkansson (KD) yrkar återremiss av ärendet till förvaltningen 
för inhämtande av mer information från föreningen och att 
förvaltningen återkommer med detta till nämndens nästa 
sammanträde. 
 
Patrik Åhlund (SD) yrkar bifall till Robin Håkanssons (KD) förslag 
till beslut. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till Robin 
Håkanssons (KD) förslag till beslut. 
 
Jonas Borg (C) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till Robin 
Håkanssons (KD) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är Robin 
Håkanssons (KD) förslag. Det blir också nämndens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-12-08 § 99 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00084-8 - Investeringsbidrag, 

Anundgårds skola, bergvärme – Holmbygdens Utveckling 
• Bilaga Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 

sammanträde den 2021-04-28 - Investeringsbidrag för....pdf 
 
_ _ _ _ 
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§ 118 Medfinansiering av Arrangörslyftet 2022 
(KFN-2021-00725-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  bevilja 99 000 kronor som medfinansiering till 

Arrangörslyftet 2022, samt 
 
att  bidraget finansieras med medel från förvaltningens 

anslag till föreningsbidrag. 
 

Ärendet 
Arrangörslyftet är ett bidrag ideella arrangörer kan söka för 
kulturevenemang. Bidraget startade 2010 som en del av ett EU-
projekt och har därefter finansierats av Landstinget Västernorrland1, 
Riksteatern Västernorrland och länets kommuner. I årets förfrågan 
om medfinansiering från Region Västernorrland föreslås 
medfinansieringen ligga kvar på 2021 års nivå. Det vill säga 99 000 
kronor även för 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 –  

2021-12-08 § 100 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00725-3 - Medfinansiering av 

Arrangörslyftet 2022 
• Bilaga Förfrågan om medfinansiering av Arrangörslyftet 2022 

Sundsvall.docx 
• Carina Thorelli Möllerberg informerar om Arrangörslyftet.  
_ _ _ _ 
 
 
  
                                                 
1 Sedan 2017-01-01 Region Västernorrland  
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§ 119 Kultur- och fritidsnämndens årsrapport av 
nämndens interna kontrollplan 2021 
(KFN-2020-00710-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna årsrapporten av 2021 års internkontroll och 

överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt 
kommunens revisorer 

 
att uppdra till förvaltningen att verkställa föreslagna 

åtgärder 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har följt upp nämndens interna 
kontrollplan 2021 inom nämndens ansvarsområde. Arbetet har utgått 
från det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för 
internkontroll samt nämndens beslutade prioriteringar utifrån risk och 
väsentlighetsanalys inför 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 –  

2021-12-08 § 106 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00710-4 - Kultur- och 

fritidsnämndens årsrapport av nämndens interna kontrollplan 
2021 

• Bilaga Bilaga 1 Rapport kontrollansvarig - arbetsmiljörisker ökat 
distansarbete 

• Bilaga Bilaga 1.1 PM internkontroll KFN 2021 Distansarbete 
• Bilaga Bilaga 1.2 Presentation - Resultat av enkätundersökning 

arbetsmijörisker vid distansarbete 
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• Bilaga Bilaga 2 Rapport kontrollansvarig - lagar regler externa 
inköp 

• Bilaga Bilaga 3 Rapport kontrollansvarig - Rutin uppföljning 
bisyssla 

• Bilaga Bilaga 3.1 PM internkontroll KFN 2021 bisysslor 
• Bilaga Bilaga 3.2 Bisysslor riktlinje 
• Bilaga Bilaga 3.3 Bedömningen av bisysslors 

förtroendeskadlighet 
• Bilaga Bilaga 3.4 Redogörelse av bisyssla, ScLoP, blankett 
• Bilaga Bilaga 3.5 Blankett för avregistrering av bisyssla 
• Bilaga Bilaga 3.6 Utvecklings- och lönesamtal mellan chef och 

medarbetare 
• Bilaga Bilaga 3.7 Information om bisyssla - APT 2021 
• Bilaga Bilaga 4 Rapport kontrollansvarig - rutin för inventarier 
• Bilaga Bilaga 4.1 Regler för inventarieförteckning fr KS_081120 
• Bilaga Bilaga 4.2 Rutin för inventarieförteckning KFN 
• Bilaga Bilaga A - Självdeklaration intern kontroll 

förvaltningschef KFN 2021 
• Bilaga Bilaga B - Rapportering av intern kontroll 

förvaltningschef KFN 2021 
• Ander Uddén föredrar ärendet.  
_ _ _ _ 
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§ 120 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2022 
(KFN-2021-00379-3) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  fastställa förvaltningens förslag till nämndens 

verksamhetsplan 2022 
 
att förvaltningen arbetar in ett mål under kommunfullmäktiges 

mål om en likvärdig skola om att kultur- och fritidsnämnden 
genom sin kulturverksamhet - med både verksamhet och 
anläggningar – ska bidra till att alla elever i Sundsvalls 
kommun får tillgång till olika former av kultur. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har, utifrån beslutade ekonomiska 
ramar i Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-282 för varje nämnd, 
upprättat förslag till Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 
2022.  
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av en att-sats 
som lyder: 
 
att förvaltningen arbetar in ett mål under kommunfullmäktiges mål 
om en likvärdig skola om att kultur- och fritidsnämnden genom sin 
kulturverksamhet - med både verksamhet och anläggningar – ska 
bidra till att alla elever i Sundsvalls kommun får tillgång till olika 
former av kultur. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandens förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt detta förslag. 
                                                 
2 Beslut 2021-06-28 §164 Tekniskt omräknad mål och resursplan 2022 med plan 
för 2023-2024 (KS-2021-00419-1) 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00379-3 - Kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 
• Bilaga Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022 - 

rapportbilaga 
_ _ _ _ 
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§ 121 Förslag på ändrade taxor och hyror inför 
2022 på idrott- och fritidsförvaltningen 
(KFN-2021-00040-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till ändrade taxor och 

avgifter enligt bilaga 1, Taxor och avgifter för bokning av 
anläggningar och hallar i Sundsvalls kommun. 

 
att godkänna förvaltningens förslag om att ta bort ungdomstaxa, 

enligt kundgrupp 3, på elitarenan Idrottsparken, Sundsvall. 
 
att godkänna förslag till hyressättning per timme, enligt bilaga 2, 

för att hyra lokal i Matfors aktivitetshus (Folkan Matfors). 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om avgifter och hyror för de 
kultur- och idrottslokaler som förvaltningen hyr ut. Följande förslag 
avser förändring av taxa och avgifter som avser timuthyrning av idrotts- 
och fritidsanläggningar.  
 

Överläggning 
Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, bifall till 
förvaltningen förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-12-08 § 102 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00040-4 - Förslag på ändrade taxor 

och hyror inför 2022 på idrott- och fritidsförvaltningen 
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• Bilaga Taxor och avgifter för bokning av anläggningar och hallar 
i Sundsvalls kommun. (Taxor och avgifter nämnd 20211222 
markerat.pdf) 

• Bilaga Bilaga hyressättning Matfors aktivitetshus per timme 2022 
 

_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-22 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 122 Statusrapport - nya utomhusbad i Maland 
och Nacksta. 
(KFN-2020-00781-5) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens statusrapport gällande förstudien för 

nya utomhusbad i Nacksta och Maland 
 
att  ge förvaltningen och Drakfastigheter mer tid för att 

färdigställa förstudien 
 
att  förstudien ska redovisas för nämnden i februari 2022 
 

Ärendet 
I januari 2021 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter göra en förstudie för 
nya utomhusbad i Nacksta och Maland. Förvaltningen skulle 
redovisa förstudien senast i december 2021. Arbetet med förstudien 
har försenats och i detta ärende avlägger förvaltningen en 
statusrapport för det pågående arbetet. Förvaltningen begär även mer 
tid för att tillsammans med Drakfastigheter färdigställa förstudien. 
 

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 –  

2021-12-08 § 103 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00781-5 - Statusrapport - nya 

utomhusbad i Maland och Nacksta. 
_ _ _ _ 
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§ 123 Ny trappa till Norra Berget 
(KFN-2021-00734-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  avsätta 450 tkr ur kultur- och fritidsnämndens 

investeringsbudget för friluftsliv 2021 till en ny trappa 
mellan Baldersvägen och Norra Berget 

 
 

Ärendet 
I detta ärende behandlas frågan om ny trappa mellan Baldersvägen 
och Norra Berget. 
 

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 –  

2021-12-08 § 104 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00734-1 - Ny trappa till Norra 

Berget 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-22 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 124 Svar på remiss - motion (L) handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck 
(KFN-2021-00381-2) 
 

Beslut 
Nämnden besluta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att göra en kartläggning över hur 

det ser ut med hedersrelaterat våld och förtryck i Sundsvalls 
kommun. 

 

Ärendet 
Liberalerna (L) föreslår i en motion daterad 2021-06-22 att 
Sundsvalls kommun ska ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. I handlingsplanen ska det tydligt framgå hur 
arbetet ska bedrivas och att det sker samarbete och samverkan mellan 
förvaltningar i dessa frågor. Motionen har skickats på remiss till 
vård- och omsorgsnämnden, individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Svar 
lämnas till kommunstyrelsekontoret senast den 31 december 2021.  
 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) yrkar, för majoritetens räkning, 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med en justering i andra 
att-satsen så att den lyder: 
 
att föreslå kommunfullmäktige att göra en kartläggning över hur det 
ser ut med hedersrelaterat våld och förtryck i Sundsvalls kommun. 
 
Ordföranden redogör också för en protokollsanteckning. 
 
Patrik Åhlund (SD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen och önskar vidare få lämna en 
protokollsanteckning. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, att nämnden ska 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
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Robin Håkansson (KD) yrkar att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Ordföranden godkänner Patrik Åhlunds (SD) protokollsanteckning. 

Reservation 
Patrik Åhlund (SD), Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M) och 
Robin Håkansson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckningar 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) lämnar, för majoritetens räkning, 
följande protokollsanteckning: Vi i majoriteten ställer oss bakom 
intentionen i motionen men vi anser att vi behöver en större kunskap 
om hur situationen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut för 
att ta ställning hur vi bäst arbetar med det. 
 
Patrik Åhlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning: SD anser 
att kommunen ska lära sig mer och utveckla arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott –  

2021-12-08 § 105 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2021-00381-2 - Svar på remiss - motion 

(L) handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
• Bilaga Motion (L) handlingsplan hedersrelaterat våld och 

förtryck.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 125 Ekonomisk månadsrapport november 2021 
(KFN-2021-00091-19) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna rapporten. 
 

Ärendet 
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och 
resursplan följs upp i delårsrapporter två gånger per år samt vid årets 
slut i årsrapport. Därutöver görs enkla ekonomiska uppföljningar 
varje månad med undantag för juni.  
Förvaltningens målsättning är att uppfylla kommunens tre finansiella 
mål. Ett av dessa är ett ekonomiskt årsresultat som inte är negativt.  
Årets helårsprognos är oförändrad jämfört med delårsrapport 2 och 
visar ett ekonomiskt positivt resultat om 3,9 mnkr. 
 

Överläggning 
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-2021-00091-19 - Ekonomisk 

månadsrapport november 2021 
• Bilaga Ekonomisk månadsrapport nov 2021 
_ _ _ _ 
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§ 126 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2021-12-22 
(KFN-2021-00013-18) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2021-12-15 
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. 
 

Överläggning 
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-2021-00013-18 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2021-12-22 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2021-12-22 
_ _ _ _ 
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§ 127 Övriga frågor 
 
Patrik Åhlund (SD) frågar om det är kultur- och fritidsnämnden som 
är ansvarig för fyrverkerierna vid nyårsfirandet? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att det inte är ett 
ansvar som kultur- och fritidsnämnden har. 
 
 
Josefin Eurenius (M) frågar vad som händer med bassängen i 
Njurundahallen och den tidigare informationen om för hög klorhalt? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att vid den 
informationen så skedde ett missförstånd kring frågan, eftersom det 
vid tillfället hade varit en incident med för hög klorhalt och att detta 
misstogs vara det som efterfrågades. 
 
 
Josefin Eurenius (M) frågar om förvaltningens hantering av 
Danceworlds förfrågan om hyra av lokal till julshow? 
 
Kultur- och fritidsdirektör Anders Uddén svarar att förvaltningen haft 
en dialog med Danceworld i samband med deras kritik och att 
förvaltningen tagit till sig av den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



  
2021-12-15 

 
1 (4) 

 

 
 

 
Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2021-12-22 
 
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, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2022-04-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Städvärd, 100 %, Idrottsplatsenheten. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-11-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Sidsjöbacken 

och skidspår. Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2022-03-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Sidsjöbacken 

och skidspår. Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2022-03-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Sidsjöbacken 

och skidspår. Tidsbegränsad anställning 2021-12-06 – 2022-03-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Sidsjöbacken 

och skidspår. Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2022-03-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Sidsjöbacken 

och skidspår. Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2022-03-31. 
- Ändring av anställning. Servicetekniker, Sidsjöbacken och skidspår. 

Ändring – förlängning av anställning, sysselsättningsgrad. 
 

 

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

Centrumvillan/Matfors fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-
11-01 – 2022-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Alnö/Skönsbergs 
fritidsgårdar. Tillsvidareanställning fr o m 2022-01-01. 
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- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Alnö/Skönsbergs 
fritidsgårdar. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2021-11-29. 

- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Bredsands 
fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2021-11-22 – 2022-01-31.  

- Ändring av anställning. Fritidsledare, Alnö/Skönsbergs fritidsgårdar. 
 

6. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, intermittent, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-09-30. 
- Anställnings- och lönebeslut. Museivärd, intermittent, 

Friluftsmuseerna. Tidsbegränsad anställning 2021-12-01 – 2021-12-
31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Museitekniker, timanställd, Sundsvalls 
museum. Tidsbegränsad anställning 2021-11-29 – 2022-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, 100 %, Sundsvalls 
museum. Tillsvidareanställning fr o m 2021-10-01. 

- Ändring av anställning. Programtekniker, Scenservice. Ändring – 
förlängning av anställning. 

- Ändring av anställning. Kulturassistent, Sundsvalls museum. Ändring 
– förlängning av anställning. 

- Anställnings- och lönebeslut. Kulturassistent, intermittent, Sundsvalls 
museum. Tidsbegränsad anställning 2022-01-01 – 2022-12-31. 

- Anställnings- och lönebeslut. Arkivassistent, intermittent, Sundsvalls 
museum. Tidsbegränsad anställning 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 

7. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Ändring av anställning. Assistent, Stadsbiblioteket. Ändring – 

förlängning av anställning. 
 

8. Kultur- och fritidskontoret 
- Inga beslut att anmäla. 

9. Föreningsbyrån123 
- SKB Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för lovaktivitet om 

37 300 kronor. (KFN-2021-00758)  
- Aktiva Seniorer i Sundsvalls ansökan om verksamhetsbidrag till 

pensionärsförening avslås. (KFN-2021-00413)  
                                                 
1 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. 
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- Teleseniorernas förening i Sundsvalls ansökan om 
verksamhetsbidrag till pensionärsförening avslås. (KFN-2021-00415)  

- Matfors Hockey Clubs ansökan om aktivitetsbidrag avslås. (KFN-
2021-00616)  

- Vandrarklubben Uvarnas ansökan om aktivitetsbidrag avslås. (KFN-
2021-00582)  

- Föreningen Nacksta Kulturs ansökan om arrangemangsbidrag 
avslås. (KFN-2021-00749)  

- Konståkningsklubben Iskristallens ansökan om utvecklingsbidrag 
avslås. (KFN-2021-00748)  

- Sundsvalls Schacksällskaps ansökan om arrangemangsbidrag 
avslås. (KFN-2021-00742)  
 

10. Lotteritillstånd 
- Inga beslut att anmäla. 

 

11. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-11-18, bygglov, 

nybyggnad av komplementbyggnad, installation av 
eldstad/rökkanal, Tuna-Berge 1:16. (KFN-2021-00730) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-11-18, bygglov, 
nybyggnad enbostadshus, Släda 4:1. (KFN-2021-00731) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-11-29, samråd 
gällande detaljplan för tillbyggnad av Rättspsykiatriska 
regionkliniken, samt upphävande för del av detaljplan. Del av 
Högom 3:17 och 3:190. (KFN-2021-00735) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-11-18, bygglov, 
förhandsbesked nybyggnad enbostadshus och garage, Pottäng 2:6. 
(KFN-2021-00740). 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-06, bygglov, 
nybyggnad av enbostadshus, Alnö-Vi 1:98. (KFN-2021-00756) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-06, bygglov, 
uppsättande av två fasadskyltar, Kassören 1. (KFN-2021-00757) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-07, bygglov, 
nybyggnad av campingstugor, Fläsian 1. (KFN-2021-00761) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-12-06, samråd 
gällande detaljplan för bostäder och centrumändamål i ”gamla 
Prästgården”, Njurunda Prästbol 1:124, Njurundabommen, 
Sundsvalls kommun. (KFN-2021-00741) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2021-11-19, tidig 
dialog inför planläggning av Guldsmeden 7, 8, 9 och 12, Storgatan, 
centrala Sundsvall , påbyggnad av en våning på befintlig byggnad. 
(KFN-2021-00720) 

- Svar på remiss från miljökontoret, 2021-12-09, täktansökan, 
Knävland 2:5 Gillemyrberget. (KFN-2021-00752) 
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Protokoll utskott 

12. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2021-12-08. 

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

 
 
Övriga anmälningsärenden 

14. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 229 ”Förslag till 
besparingar på den politiska organisationen i Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 234 ” Motion (L) 
publicera alla nämnder och styrelsers möteshandlingar och 
protokoll på kommunens hemsida”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 236 ”Motion (M) om att 
minska antalet vänorter.” 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 § 232 ”Upphävande av 
åtgärder för att underlätta för näringslivet till följd av 
coronapandemin”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 217 ”Ekonomiska ramar 
för mål och resursplan 2022 (Årsbudget 2022)”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-12-06 § 239 ”Riktlinje 
rekrytering.” 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-11-15 § 214 ”Sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 med plan för 2023”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2021-12-06 § 244 ”Uppföljning av 
användandet 2020 av den statliga schablonersättningen för 
mottagande av vissa nyanlända”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-11-16 § 35 
”Rapport medarbetarenkät 2021”.  

15. Övrigt 
- Underrättelse i samband med antagande, 2021-11-15, detaljplan, 

förtätning i Sundsbruk, Västland 26:39. (KFN-2021-00369) 
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