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Justering 
 
Utöver ordförande ska Per Lindstrand justera dagens protokoll. 
Ersättare är Josefin Eurenius. 
 
_ _ _ _  
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§ 75  Dagordning 
 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av ärendet 

Ordförandeförslag - avsätta medel till föreningar med 
anledning av Covid-19 (KFN-2020-00289), anmält av 
ordförande Niklas Evaldsson (V). Ärendet blir punkt nummer 
10 på dagordningen. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 76  Information 
 
Kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker: 
 

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

 
• Informerar om Föreningsbyråns arbete med det extra insatta 

föreningsstödet med anledning av Covid-19. 
 

 
Friluftsstrateg Anders Erlandsson: 
 

• Ger statusuppdatering angående ansökan om vattenuttag i 
Sidsjön. 

 
• Ger återkoppling gällande förvaltningens åtgärdsplan för 

natur- och friluftsplanen. 
 

• Informerar om internremissen angående E14 framtida läge i 
Sundsvall och effekterna förvaltningen ser angående 
rekreation och friluftsliv, kulturmiljö och trygghetsfrågor. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 77  Utredning om Njurunda Folkets Hus 
funktion som föreningshus – förlängd tidsplan 
 (KFN-2020-00309-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag att utredningen om 

Njurunda Folkets Hus redovisas till kultur- och 
fritidsnämnden senast i december 2020 

 
att  under första halvåret 2021 erbjuda Njurunda 

Folketshusförening ett avtal med en årshyra på 20 tkr 
kronor för att säkerställa tillgången av samlingslokaler 
under utredningstiden. 

 

Ärendet 
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden ska förvaltningen göra en 
utredning om hur Njurunda Folkets Hus kan fungera som 
föreningshus med samlingslokaler och mötesplatser för föreningar 
och medborgare i Njurundaområdet. Utredningen ska ske i dialog 
med föreningslivet i Njurunda. Räddningstjänsten håller i 
utredningen inom ramen för sitt uppdrag att ta fram en områdesplan 
för bostadsområdet Kvissleby. Datum för redovisning av utredningen 
behöver nu skjutas fram. 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 - 

2020-09-16 - § 67 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00309-7 - Utredning om Njurunda 

Folkets Hus funktion som föreningshus – förlängd tidsplan 
_ _ _ _ 
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§ 78  Remiss - förslag till riktlinjer för IOP-avtal 
 (KFN-2020-00343-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-01 

som remissvar till kommunstyrelsekontoret. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att Sundsvalls kommun ska ta fram 
riktlinjer för IOP-avtal med idéburna organisationer. 
Kommunstyrelsen har nu remitterat riktlinjerna till nämnderna, 
tillsammans med tre frågor gällande nämndernas syn på IOP-avtal. 
 

Överläggning 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, att ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen och önskar, för moderaternas 
räkning, få lämna en protokollsanteckning. 
 
Ordförande Niklas Evaldsson (V), yrkar för majoritetens räkning, att 
ärendet ska beslutas idag. 
 
Robin Håkansson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras till förvaltningen och finner att nämnden anser att det 
ska beslutas idag. 
 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Ordförande godkänner protokollsanteckningen.  
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Reservation 
Per Lindstrand (M), Josefin Eurenius (M), Elisabeth Gisslin Burman 
(M) och Robin Håkansson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för deras gemensamma yrkande. 

Protokollsanteckning 
Per Lindstrand (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Remissvaret har inte som utgångspunkt nyttan för kommunens 
invånare i förhållande till de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
effekterna på förvaltningen. Således svarar inte remissen på frågan 
hur stort behovet är att kunna teckna IOP-avtal. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - 

2020-09-16 - § 65 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00343-4 - Remiss - förslag till 

riktlinjer för IOP-avtal 
• Bilaga Missiv Förslag till riktlinjer för IOP-avtal KS-2017-00395 
• Bilaga Förslag till riktlinjer för IOP-avtal - KS remiss juni 2020 

 

Uppföljning av beslut 
KFN får återkoppling efter kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 79  Avbetalningsplan GIF Sundsvall 
 (KFN-2020-00424-1) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att en avbetalningsplan upprättas som börjar att gälla från 

årsskiftet 2020/2021 och tre år framåt. Den summa som 
ska ingå i avbetalningsplanen är 1 249 073 plus ränta. 

 
att uppmärksamma föreningen på att alla hyreskostnader 

för korttidshyra av lokaler och andra kostnader som 
uppstår utöver ovanstående ska betalas löpande för att 
avbetalningsplanens ska gälla 

Ärendet 
GIF Sundsvall har i en skrivelse till kommunen önskat att få en 
avbetalningsplan som löper under tre år. Bakgrund är föreningens 
ekonomi som negativt påverkats på grund av Coronapandemin. 
Föreningens skuld vid årsskiftet kommer att vara 1 026 363 kr + 
222 710 kr i kommande fast hyra för kvartal 4 samt ränta.  

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 - 

2020-09-16 - § 66 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00424-1 - Avbetalningsplan GIF 

Sundsvall 
• Bilaga Ansökan om avbetalningsplan GIF Sundsvall 

 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker enligt gängse rutiner för uppföljning av föreningars 
skulder till kommunen. 
_ _ _ _ 
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§ 80  Tillfälliga justeringar av avgifter i 
kommunens lokaler 
 (KFN-2020-00289-4) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  ge avdelningschef Sundsvalls museum delegation att 

vid korttidsuthyrning till kommersiella aktörer och 
arrangörer förhandla och besluta om taxor och avgifter 
för uthyrning av Tonhallen och Teaterkvarteret 

 
att  ge avdelningschef Idrotts- och fritidsavdelningen 

delegation att vid korttidsuthyrning till kommersiella 
aktörer och arrangörer förhandla och besluta om taxor 
och avgifter för uthyrning av Gärdehov, Sporthallen 
och Idrottsparken 

 
att  delegationen gäller tills de tillfälliga begränsningarna 

att hålla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar tas bort 

 

Ärendet 
För att motverka smittspridning av Covid-19 har det på nationell nivå 
fastställts regler för att bromsa den pågående pandemin. Sedan den 
27 mars 2020 har det av detta skäl varit förbjudet att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 
personer. Just nu utreds möjligheten att tillåta att fler personer 
samlas, men med stora krav på tillgängliga ytor för att kunna hålla 
avstånd.  
 
Med fortsatta begränsningar i vilket antal som kan tas in i lokalerna 
ser förvaltningen små möjligheter att kunna hyra ut lokalerna i 
Gärdehov, Sporthallen, Idrottsparken, Tonhallen och Teaterkvarteret 
till de taxor nämnden beslutat för kommersiella aktörer och 
arrangörer.  
 
Förvaltningen föreslås därför få delegation att förhandla och justera 
taxor för dessa lokaler tills de tillfälliga begränsningarna att hålla 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.  
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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 - 

2020-09-16 - § 68 
• Tjänsteskrivelse - KFN-2020-00289-4 - Tillfälliga justeringar av 

avgifter i kommunens lokaler 
 

_ _ _ _ 
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§ 81  Inriktning för framtida budget i kultur- och 
fritidsnämnden 
 (KFN-2020-00579-2) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa Inriktning för framtida budget för kultur- och 

fritidsnämnden, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att vita åtgärder, utreda och lägga 

fram förslag till nämnden som säkerställer att budget är i 
balans i relation till de nya minskade budgetramarna senast 
2022. 

 

Ärendet 
På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-
16 yrkar ordförande Niklas Evaldsson (V) att lägga till ett ärende på 
dagordningen angående inriktning för framtida budget i kultur- och 
fritidsnämnden. I samband med detta lämnas även bilagan Inriktning 
för framtida budget i kultur- och fritidsnämnden in till förvaltningen, 
vilket också ligger till grund för ordförandes förslag till beslut. 

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 - 

2020-09-16 - § 69 
• Majoritetens bilaga Inriktning för framtida budget i kultur- 

och fritidsnämnden.  
_ _ _ _ 
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§ 82  Delårsrapport 2 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden 
(KFN-2020-00098-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  godkänna delårsrapport 2 2020 
 
att  begära hos kommunfullmäktige att återinföra budgeten för de 

investeringar för maskiner, inventarier och utrustning, på 
sammanlagt 3,4 mnkr, där beställningar gjorts innan 
kompletteringsbudgeten ströks, eller i andra hand utöka 
kultur- och fritidsnämndens investeringsram 2021 med 
motsvarande summa.  

Ärendet 
Förvaltningen följer efter åtta månader upp nämndens 
verksamhetsplan för 2020 i delårsrapport 2. Med utgångspunkt i 
planen följs verksamhetsmål inom grunduppdraget upp och 
nämndens prioriterade mål utifrån fullmäktiges mål- och resursplan 
för 2020 med plan för 2021-2022 samt uppföljning av ekonomiska 
resurser. 

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-2020-00098-13 - Delårsrapport 2 2020 

för kultur- och fritidsnämnden 
• Bilaga Delårsrapport 2 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
• Jonas Walker och Gunnar Kallin föredrar ärendet. 

Uppföljning av beslut 
Ärendet kommer att följas upp i årsrapporten för 2020. 
_ _ _ _ 
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§ 83  Anmälnings- och delegationsärenden KFN 
2020-09-30 
(KFN-2020-00003-13) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av anmälnings- och 

delegationsärenden enligt förteckning daterad 2020-09-22 
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-2020-00003-13 - Anmälnings- och 

delegationsärenden KFN 2020-09-30 
• Bilaga Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden 

2020-09-30 
 
_ _ _ _ 
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§ 84  Ordförandeförslag - avsätta medel till 
föreningar med anledning av Covid-19 
(KFN-2020-00289-7) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar  
 
att avsätta ytterligare 500 tkr i särskilt bidrag år 2020 för 

föreningslivets behov kopplat till coronapandemin. 
 
att samma principer för finansiering, administration och 

bidragsbedömning ska gälla för dessa medel som tidigare 
avsatta 1 miljon kronor enligt kultur- och fritidsnämndens 
beslut 17 juni 2020 § 67. 

 

Ärendet 
Ordförande Niklas Evaldsson (V) har lämnat ett ordförandeförslag 
angående att avsätta medel till föreningar med anledning av Covid-
19. Nämndens ledamöter och ersättare har fått tagit del av detta 
förslag innan sammanträdet. 

Överläggning 
Ordförande Niklas Evaldsson yrkar, för majoritetens räkning: 
 
att avsätta ytterligare 500 tkr i särskilt bidrag år 2020 för 
föreningslivets behov kopplat till coronapandemin. 
 
att samma principer för finansiering, administration och 
bidragsbedömning ska gälla för dessa medel som tidigare avsatta 1 
miljon kronor enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 17 juni 2020 
§ 67. 
 
Per Lindstrand (M) yrkar, för moderaternas räkning, bifall till Niklas 
Evaldssons (V) 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. 
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Beslutsunderlag 
• Niklas Evaldssons (V) ordförandeförslag som skickades ut till 

nämndens ledamöter och ersättare innan sammanträdet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls vid sammanträdet. 
_ _ _ _ 
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Anmälnings- och delegationsärenden – 
kultur- och fritidsnämnden 2020-09-30 
 
Beslut fattade på delegation 

1. Ordförande 
- Inga beslut att anmäla. 

2. Förvaltningschef 
- Beslut 2020-06-25 om tillåten bisyssla för fritidsledare, 

Ungdomsavdelningen.  
- Beslut 2020-06-25 om tillåten bisyssla för fritidsledare, 

Ungdomsavdelningen.  

3. Idrotts- och fritidsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Gruppledare, 100 %, Himlabadet. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-06-01. 
- Anställning- och lönebeslut. Handläggare, 100 %, Uthyrningsbyrån. 

Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-09-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Servicetekniker, 100 %, Himlabadet. 

Tidsbegränsad anställning 2020-09-01 – 2021-02-28. 
- Anställnings- och lönebeslut. Badvärd, 75 %, Njurundahallen. 

Tidsbegränsad anställning 2020-09-01 – 2020-12-31. 
- Beslut beredskapsersättning personal Himlabadet, från och med 2020-

07-01 till och med 2021-08-31. 
- Beslut, 2020-08-18, lön vid förändrad arbetssituation. Beslut om 

lönetillägg för uppdrag som arbetsledare under perioden 2020-09-01 – 
2020-12-31. 

- Nr 2664 Internt hyresavtal, avser Malandsbadet, Maland 5:3, projekt 
95142. Drakfastigheter. Avtalstid 2020-05-01 – 2030-04-30. 

- Nr 2665 Skötselavtal, avser friluftsbaden Bänkåsviken, Hartungviken 
och Slädaviken. Sundsvall FBC. Avtalstid 2020-05-01 – 2020-09-15. 

- Nr 2678 Interna hyresavtal, avser tillägg till hyresavtal, gäller skötsel 
av spontanaktivitetsanläggning, Lidens skola. Drakfastigheter. 
Avtalstid 2018-08-30 – 2999-12-31. 

- Nr 2679 Skötselavtal, avser Malandsbadet med omklädningsrum. 
Ljusta Aktivitetscentrum. Avtalstid 2020-06-01 – 2020-09-30. 

- Nr 2680 Skötselavtal, avser Nackstabadet med omklädningsrum. 
Sadaka Familjebyrå/Forza Nacksta. Avtalstid 2020-05-20 – 2020-09-
30. 
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4. Ungdomsavdelningen 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %, 

Nackstagården. Tidsbegränsad anställning 2020-09-01 – 2020-12-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %, 

Centrumvillan. Tidsbegränsad anställning 2020-08-17 – 2021-05-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare, 100 %, Alnö/Skönsbergs 

fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2020-08-17 – 2021-05-31. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 50 

%,Centrumvillan. Tillsvidareanställning fr.o.m. 2020-09-01. 
- Anställnings- och lönebeslut. Fritidsledare outbildad, 100 %, 

Alnö/Skönsbergs fritidsgård. Tidsbegränsad anställning 2020-09-01 – 
2020-12-31. 

- Nr 2666 Licensavtal, avser digitala medlemskort fritidsgårdar. 
Cardskipper AB. Avtalstid 2020-06-01 – 2023-05-31. 

5. Sundsvalls museum  
- Anställnings- och lönebeslut. Kultursekreterare, 100 %, Sundsvalls 

museum. Tidsbegränsad anställning 2020-08-03 – 2021-08-22. 
- Nr 2667 Överenskommelse, avser hyresrabatt Vinfabriken och 

Gullgården på 50% av lokalhyror med anledning av Coronakrisen. 
Olsgården Njurunda. Avtalstid 2020-04-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2668 Överenskommelse, avser hyresrabatt Norra Flygeln, 
Svartviks industriminnen på 50% av lokalhyra (specificerad i 
befintliga hyresavtal) med anledning av Coronakrisen. Avtalstid 2020-
04-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2669 Externt hyresavtal, avser Norra Flygeln, Svartviks 
industriminnen. Avtalstid 2020-06-01 – 2021-05-31. 

- Nr 2670 Överenskommelse, avser hyresrabatt Norra Flygeln, 
Svartviks industriminnen på 50% av lokalhyra (specificerad i 
befintliga hyresavtal) med anledning av Coronakrisen. Avtalstid 2020-
04-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2671 Externt hyresavtal, avser Norra Flygeln, Svartviks 
industriminnen. Avtalstid 2020-06-01 – 2022-05-31. 

- Nr 2672 Överenskommelse, avser hyresrabatt Norra Flygeln, 
Svartviks industriminnen på 50% av lokalhyra (specificerad i 
befintliga hyresavtal) med anledning av Coronakrisen. Avtalstid 2020-
04-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2673 Externt hyresavtal, avser Norra Flygeln, Svartviks 
industriminnen. Avtalstid 2020-06-01 – 2022-05-31. 

- Nr 2674 Överenskommelse, avser hyresrabatt Norra Flygeln, 
Svartviks industriminnen på 50% av lokalhyra (specificerad i 
befintliga hyresavtal) med anledning av Coronakrisen. Avtalstid 2020-
04-01 – 2020-06-30. 

- Nr 2675 Externa hyresavtal, avser Norra Flygeln, Svartviks 
industriminnen. Avtalstid 2020-06-01 – 2022-05-31. 
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6. Sundsvalls stadsbibliotek 
- Anställnings- och lönebeslut. Bibliotekarie, 60 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2020-09-01 – 2021-02-28. 
- Anställnings- och lönebeslut. Aktivitetshandledare, 100 %, Sundsvalls 

stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning 2020-09-02 – 2021-02-28. 

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

8. Föreningsbyrån1 
- Spelberoendegruppen Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag om 

13 000 kronor. (KFN-2020-00315)  
- Sundsvalls Innebandyförening beviljas ett hyresbidrag om 5 500 

kronor. Ansökan kom in sent och hanteras därför separat. (KFN-2020-
00247) 

- Älva Sportryttarklubb beviljas ett arrangemangsbidrag för 
sommarlovsaktivitet om 49 500 kronor. (KFN-2020-00316) 

- GIF Sundsvall beviljas ett arrangemangsbidrag för 
sommarlovsaktivitet om 44 500 kronor. (KFN-2020-00329) 

- IOGT-NTO Jasmin beviljas ett arrangemangsbidrag för 
sommarlovsaktivitet om 12 500 kronor. (KFN-2020-00282) 

- Kulturföreningen teater ÄSCH! Beviljas ett arrangemangsbidrag 
för sommarlovsaktivitet om 70 000 kronor. (KFN-2020-00328) 

- Föreningen Klingstagården beviljas öppet föreningsstöd om 2 850 
kronor. (KFN-2020-00365) 

- Stöde Form Ideell Förening beviljas ett bidrag för Covid-19 om 
10 000 kronor. (KFN-2020-00312) 

- Sundsvalls Damfotbollsförening SDFF beviljas öppet föreningsstöd 
om 4 950 kronor. (KFN-2020-00057) 

- Nivren Folkdansgilles ansökan om arrangemangsbidrag avslås. 
(KFN-2020-00139) 

- Bredsands Skol-IF beviljas ett utvecklingsbidrag om 10 000 kronor. 
(KFN-2020-00504) 

- Beslut om slutredovisning för utvecklingsbidrag Musikradion, 
Sundsvalls musikradioförening, 2020-07-01. (KFN-2016-00331-54) 

9. Lotteritillstånd 
- Lucksta IF beviljas ett tillstånd för lotteriverksamhet enl. kap 6 § 9 

spellagen för perioden 2020-08-18–2025-08-17.(KFN-2020-00390) 
 

 

                                                 
1 För ansökningar upp till 1 basbelopp tas beslut av handläggare, för ansökningar upp till 
två basbelopp tas beslut av enhetschef. 
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Övriga anmälningsärenden 

10. Arbetsutskottet 
- Protokoll, 2020-09-16. 

11. Kultur- och fritidsnämndens konstutskott 
- Protokoll, 2020-06-08. 
- Protokoll, 2020-09-07. 

12. Svar på internremisser 
- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-08-14, tidig 

dialog inför beslut om planbesked gällande Sköns prästbord 1:95. 
(KFN-2020-00340) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-06-18, samråd 
gällande detaljplan för flytande bostäder, del av Stenstaden 1:4 
och Östermalm 1:6. (KFN-2020-00311) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-08-17, samråd 
gällande detaljplan för Njurundabommen tågstation, del av 
Njurunda Prästbol 1:8 m.fl. (KFN-2020-00333) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-08-26, samråd 
gällande detaljplan för byggrätt för bostadsändamål i Marna, 
Bergafjärden, del av Juni 94:1. (KFN-2020-00348) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-09-11, tidig 
dialog inför beslut om planbesked gällande ändrad 
markanvändning för Sköle 25:9 i Matfors. (KFN-2020-00418) 

- Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, 2020-09-14, 
granskning gällande detaljplan för VA-utbyggnad längs 
Njurundakusten, Bergafjärden. Del av Berga 69:1, 6:57, 80:1 samt 
6:62. (KFN-2020-00359) 

13. Ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 132 ”2019 års 
uppföljning av landsbygdsprogrammet 2021”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 133 ”Beslut VA-plan 
för Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 119 ”Delårsrapport 
januari-april 2020 för kommunen och kommunkoncernen”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 135 ”Översyn av 
fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 130 
”Kompletteringsbudget 2020”. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 112 ”Mål och resursplan 
2021-2022 med plan för 2023 och 2024”. 
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- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 120 ”Ordförandeförslag 
för att möta drogsituationen i Sundsvall”. 

- Kommunstyrelsens beslut 2020-06-08 § 131 ”Revidering av 
riktlinje för visselblåsning – återemitterat ärende”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-06-16 § 16 ”Årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-06-16 § 18 
”Organisation och befattningsstruktur för Sundsvalls kommuns 
HR-funktion”. 

- Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2020-06-16 § 17 
”Uppföljning av sjukfrånvaro juni 2020”. 

 

14. Övrigt 
- Delegationsbeslut – avslag begäran om utlämnande av allmänna 

handlingar, 2020-07-10. (KFN-2020-00357) 
- Remissvar Åtgärdsprogram för luftkvalitet Sundsvalls kommun, 

2020-06-25. (KFN-2020-00298) 
- Underrättelse till klagande innan antagande av detaljplan 

granskningsutlåtande, del av Västermalm 1:1, centrumändamål och 
bostäder väster om kv. Trädgårdsmästaren, Västermalm. (KFN-2020-
292) 
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