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Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 18 december 2017 kl 13:15-14.38, 15.24-16.39, 16.45-17.28
Ajournering 14.38-15.24, 16.39-16.45

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s.2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine,
kommunsekreterare och Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Martin Neldén (V) och Ingemar Wiklander (KD)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, tisdag den 19 december 2017, kl.13.00

Se närvarolista på s.3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Martin Neldén

Ingemar Wiklander

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-01-10

§§ 181-203

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(46)

Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunfullmäktige

Närvaro och voteringslista
Ledamot
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Lennart Mohlin
Roland Strömqvist
Ann-Christin Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oscarsson
Rune Danielsson
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Jasenko Omanovic
Ann Catherine Genberg
Björn Nordling
Lars Zetterlund
Christina Gärdin
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Michael Möller Christensen
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Thyr
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Leif Jonsson
Jonny Lundin
Sven Westerlund
Christina Lindberg
Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar Vernersson
Lars-Edvin Lundgren
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Andreas Sjölander

Justerandes sign

Ersättare

Parti Närvaro § 185
§ 186
§ 196
Ja Nej Ja Nej Ja Nej
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
Eva Melander §§ 196-203
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
S
X
X
X
X
Krister Fagerström Mc Carty
S
X
X
X
S
X
X
X
X
Mats Höglund
S
X
X
X
Louise Solin
S
X
X
X
S
X
X
X
X
Sven-Erik Landgren §§ 181-195 S
X
X
Christer Norberg §§ 196-203
X
S
X
X
X
X
V
X
X
X
X
V
X
X
X
X
V
X
X
X
X
MP
X
X
X
X
MP
X
X
X
X
MP
X
X
X
X
MP
X
X
X
X
M
X
X
X
X
M
X
X
X
X
M
X
X
X
X
Anna Davis §§ 202-203
M
X
X
X
X
M
X
X
X
X
M
X
X
X
Sonny Andersson §§ 193-203
C
X
X
X
X
C
X
X
X
X
C
X
X
X
L
X
X
X
X
RosMarie Sandin
L
X
X
X
KD
X
X
X
X
SD
X
X
X
X
SD
X
X
X
X
SD
Karl Einar Björner
M
X
X
X
Jeff Forsell
MP
X
X
X
S
X
X
X
X
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Närvarolista

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Krister Fagerström McCarty
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Krister Eriksson
Louise Solin
Issam Sassi
Eva Larsson
Sven-Erik Landgren
Eva Melander
Christer Norberg
Åke Hamrin
Karl Hultin
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Abdelmotaleb Ben Salem
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingen ersättare

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
KD
SD

Närvaro Tjänstg.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Fredrik Bäckström
Jasenko Omanovic

Ann Catherine Genberg

Lars Zetterlund §§ 181-195
Lars Zetterlund §§ 196-203

Per Sander

Kristoffer Bodin

Ida Skogström §§ 202-203
Jonny Lundin §§ 193-203
Olle Löfgren

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 181 Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan ............................................................................ 6
§ 182 Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 7
§ 183 Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017........................................... 8
§ 184 Dnr 2017-000118 870

Medborgarförslag - Landhöjningskurva på Nybrogatan ....................................... 9
§ 185 Dnr 2016-000241 828

Motion - Alternativa driftformer för Ridskolan och Härnösand
Hästsport Arena ................................................................................................ 11
§ 186 Dnr 2017-000591 734

Motion - Nytt äldreboende Torsvik..................................................................... 13
§ 187 Dnr 2017-000604 406

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.................................................. 15
§ 188 Dnr 2017-000450 101

Annonsorgan för annonsering av fullmäktiges sammanträden under
2018.................................................................................................................. 18
§ 189 Dnr 2017-000609 450

Avfallsplan 2018-2020....................................................................................... 19
§ 190 Dnr 2017-000618 024

Pensionsavtal Landstinget Västernorrland ........................................................ 22
§ 191 Dnr 2017-000627 052

Beslut gällande optionsår Frösunda omsorg AB................................................ 24
§ 192 Dnr 2017-000625 420

Hemställan om beslut angående vindkraftverk på Spjutåsberget ...................... 26
§ 193 Dnr 2017-000600 045

Borgenstak 2018 ............................................................................................... 28
§ 194 Dnr 2017-000634 107

Ägardirektiv Härnösand Energi & Miljö AB 2018-2020 ...................................... 33
§ 195 Dnr 2017-000633 107

Ägardirektiv AB Härnösandshus 2018-2020...................................................... 35
§ 196 Dnr 2017-000616 045

Ny upplåning ..................................................................................................... 37
§ 197 Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 39
§ 198 Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017 ............................................................................................... 40
§ 199 Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017............................................................................................... 41
§ 200 Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017 ......................................... 42
§ 201 Dnr 2017-000073 101
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Utdragsbestyrkande
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Korta frågor - korta svar .................................................................................... 43
§ 202 Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 45
§ 203 Dnr 30831

God Jul! ............................................................................................................ 46
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§ 181

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Ärende 2 ”Information från Revisionen 2017” utgår från dagens
sammanträde.
Ärende 6 ”Medborgarförslag –Landhöjningskurva på Nybrogatan” flyttas till
plats 4 på ärendelistan.
______
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Kommunfullmäktige

§ 182

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab och Lotta Wisén, ordförande i
styrelsen för Hemab informerar om Vindkraftverk på Spjutåsberget.
Bo Glas, ekonomichef informerar om nyupplåning.
______
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§ 183

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.
Yttranden
Lennart Moberg har ställt en fråga angående överenskommelse med
civilsamhället om arbete med riktlinjer för arbetsintegrerande sociala
företag.
Frågan besvaras av Karin Frejarö (MP).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign
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§ 184

Dnr 2017-000118 870

Medborgarförslag - Landhöjningskurva på Nybrogatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra åt samhällsnämnden att inom ramen för pågående planering för
utformning av Nybrogatan besluta hur medborgarförslaget ska realiseras.
Yttranden
Förslagsställaren Agnetha Nyholm W presenterar sitt förslag.
Yrkanden
Karin Frejarö yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Agnetha Nyholm föreslår i ett medborgarförslag att man på ca åtta platser
utefter Nybrogatan sätter en markering som talar om landhöjningen i
Härnösand.
Kommunledningskontoret anser att förslaget om det utförs har potential att
bli ett lärorikt och dekorativt inslag i gatubilden som lyfter fram stadens
koppling till vattnet. Eftersom det pågår planering för den framtida
utformningen av Nybrogatan i projektet Stadsutveckling Nybron och
Nybrogatan, bör detta förslag hanteras inom ramen för den planeringen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 233
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-09
Medborgarförslag - Landhöjningskurva på Nybrogatan, 2017-03-09
______
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§ 185

Dnr 2016-000241 828

Motion - Alternativa driftformer för Ridskolan och
Härnösand Hästsport Arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Eva Olstedt Lundgren (L), Ingemar
Wiklander (KD), Christina Lindberg (C), RosMarie Sandin (L), Fred Nilsson
(S), Karin Frejarö (MP)
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Eva
Olstedt Lundgren (L), Ingemar Wiklander (KD), Christina Lindberg (C) och
RosMarie Sandin (L).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Karin Frejarö (MP).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet till motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med liggande förslag röstar ja och den som vill besluta i enlighet
med bifallsyrkandet till motionen röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat finner du i
tabellen på s. 2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Motionen återremitterades till kommunstyrelsen med frågeställningarna.
1. Varför kan man inte lägga ut på föreningen att sköta driften?
2. Varför får inte ridklubben driva Härnösands Hästsport Arena
Till kommunstyrelsens möte den 6 septemberpresenterades ett förslag på
fortsatt drift vi Härnösands Hästsport Arena som gick ut på att upphandla
tjänstekoncessionsavtal för att öppna upp för såväl förenings- som privat
drift av Härnösand Hästsport Arena.
Kommunfullmäktige beslutade 29 maj 2017 att Härnösand Hästsport Arena
fortsatt skulle drivas i kommunal regi.
Motionären vill att man omgående undersöker möjligheten att använda sig
av alternativa driftformer för Ridskolan och Härnösand Hästsport Arena.
Under hösten 2015 färdigställdes Härnösand Hästsport Arena och under
sommaren 2015 så ställdes kommunen inför det faktum att ridklubben
riskerade att gå i konkurs. Kommunen ingick en inkråmsaffär med
Härnösand ridklubb och tog över driften av ridskoleverksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 231
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-09-25 § 123
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2017-09-12 § 151
Motion – Alternativa driftsformer för ridskolan och Härnösands Hästsport
Arena
______
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§ 186

Dnr 2017-000591 734

Motion - Nytt äldreboende Torsvik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Krister Fagerström
McCarty (S), Eva Olstedt Lundgren (L), Mats Höglund (S), Margareta
Tjärnlund (M) och Sara Nylund (S)
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Eva
Olstedt Lundgren (L), Margareta Tjärnlund (M).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Krister Fagerström McCarty (S), Mats Höglund (S) och Sara
Nylund (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet till motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med liggande förslag röstar ja och den som vill besluta i enlighet
med bifallsyrkandet till motionen röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat finner du i
tabellen på s. 2.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
En motion från Alliansen (M, C, KD, L) har lämnats till kommunfullmäktige
2017-10-24. Motionärerna vill att fullmäktige uppdrar till samhällnämnden
att göra lämpliga planändringar för att privata intressenter ska kunna bygga
och driva ett nytt äldreboende på Torsvik. Motionärerna föreslår också att
socialnämnden ges i uppdrag att upphandla ersättningsplatser för
äldreboendet Ugglan.
Bakgrunden till förslagen är enligt Alliansen att äldreboendet Ugglan inte är
lämpligt för sitt ändamål. Lokalerna i Ugglan skulle istället kunna byggas
om till lägenheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05, § 232
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-22
Motion - Nytt äldreboende Torsvik
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Dnr 2017-000604 406

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxebilaga 1 avseende "Avgifter för prövning och tillsyn av olika
verksamheter enligt miljöbalken",
att taxebilaga 1 avseende "Avgifter för prövning och tillsyn av olika
verksamheter enligt miljöbalken" ska gälla från och med 2018-01-01, samt
att tidigare av kommunfullmäktige beslutade taxebilaga 1 avseende
"Avgifter för prövning och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken"
ska upphöra att gälla 2017-12-31 .
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Yrkanden
Sara Nylund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Samhällsförvaltningen fullgör kommunens uppgifter med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige
den 24 november 2014, § 212. Nu liggande taxa bygger på ett grundförslag
från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Taxan utgörs av
taxebestämmelser och två bilagor. Underlaget till taxorna har förändrats.
I detta beslut föreslås endast revideringar i taxebilaga 1.
Samhällsförvaltningen bedömer att det behövs göras en större utredning
angående konsekvenserna och omvärldsbevakning inom bland annat länets

Justerandes sign
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kommuner om vad SKLs nya taxeförslag innebär avseende taxebilaga 2
innan beslut tas.
Taxebilaga l. Avgifter för prövning och tillsyn av olika
verksamheterenligt miljöbalken
Sedan kommunfullmäktige senast fastställde taxa enligt miljöbalken har
förändringar tillkommit från SKL inom tre områden:


växtskyddsmedel och biocidprodukter,



kosmetiska produkter och tatueringsfärger,



fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Samhällsförvaltningen bedömer att Taxebilaga l "Avgifter för prövning och
tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken" ska antas med de
förändringar som föreslås av SKL. Förändringarna är främst till följd av
ändringar i lagstiftningen.
Hållande av höns/fjäderfä
Ett medborgarförslag har lämnats in till Härnösands kommun om att ändra
lokala hälsoskyddsföreskrifterna så att prövning av hönshållning inom
detaljplanelagt område sker först vid hållande av sex höns. Idag finns ingen
nedre gräns for prövning av att hålla höns inom detaljplanelagt område.
I dagsläget finns inga planer på att göra någon översyn av de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna. Samhällsförvaltningen föreslår ändå att ingen
prövningsavgift ska gälla för prövning att hålla upp till fem höns. Det
innebär att tillståndsplikten kvarstår vid hållande upp till fem höns men
handläggningen är avgiftsfri.
Socialt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 236
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-06
Bilaga 1 med markeringar
Härnösands kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-10-26
______
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§ 188

Dnr 2017-000450 101

Annonsorgan för annonsering av fullmäktiges
sammanträden under 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fullmäktiges sammanträden under 2018 inte kungörs i någon ortstidning.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare varje år fastställt annonsorganet för
kungörelse för fullmäktiges sammanträden.
I den nya Kommunallagen, KL kap. 5 § 13, som träder i kraft
2018-01-01 finns inte krav på att sammanträdena ska kungöras i någon
ortstidning. Däremot införs krav på att varje kommun ska ha en webbaserad
anslagstavla(enligt KL 8 kap. 9 §) där bland annat fullmäktiges
sammanträden ska kungöras.
Kommunledningskontoret föreslår att Härnösands kommun fortsättningsvis
enbart annonserar på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05§ 239
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunfullmäktige

§ 189

Dnr 2017-000609 450

Avfallsplan 2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bestlutar
att anta avfallsplan 2018-2020 och renhållningsföreskifter.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det finnas en kommunal
renhållningsordning i varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om
hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. Planen ska
innehålla en beskrivning av de förhållanden inom kommunen som påverkar
avfallets mängd och sammansättning. Den kommunala
renhållningsskyldigheten avser hantering av hushållsavfall. Naturvårdsverket
har givit ut föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal
avfallsplan (NFS 2006:6).
Syftet med avfallsplaneringen är att bidra till att de nationella
miljökvalitetsmålen, regionala- och lokala miljömålen med koppling till
avfallshantering, uppnås. Planen ska vara ett verktyg i det kommunala
arbetet med avfallsfrågor inom till exempel fysisk planering och energi.
Enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) ska avfallsplanen
revideras varje mandatperiod eller vart fjärde år. Nuvarande avfallsplan
upphör 2017-12-31. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från
kommunstyrelseförvaltningen, Härnösands energi & miljö AB (Hemab) och
samhällsförvaltningen har reviderat nuvarande avfallsplanen och föreslår att
den ska gälla i två år. Anledningen till den korta tiden är att 2018 kommer en
ny nationell avfallsplan. Kommunledningskontorets avsikt är att påbörja
arbetet med en ny avfallsplan, som har utgångpunkt i den nya nationella
avfallsplanen, under 2018.
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I den reviderade avfallsplanen för 2018-2020 har statistiken uppdaterats, text
har skrivit om för att anpassas efter revidering, nya mål har tagits fram samt
att avfallsplanenens handlingsprogram och avfallsföreskrifter har ändrats.
Avfallsplanens mål har uppdaterats och första målet är att förbränningen av
brännbart avfall ska minska med 20 %. Brännbart avfall, där det även
återfinns förpackningar och matavfall, ger mindre återbruk och en ökad
kostnad för avfallshanteringen. Arbetet fokuserar på att minska mängden
förpackningar och matavfall i det brännbara avfallet och syftar även till att
minska konsumtionen av brännbara produkter. Att minska mängden
brännbart avfall leder utöver miljöaspekter till minskade kostnader för
Hemab vilket bidrar till målet om länets lägsta priser. Tidigare mål var att
minska förbränningen av matavfall med 50 %.
Förändring i mål två är att Hemab ska leva upp till Förpacknings- och
tidningsindustrins (FTI) krav på rena fraktioner. Målet i avfallsplanen för
2014-2017 innehöll procentvärden som endast kunde utvärderas med
plockanalyser varje år. Plockanalyserna medför en kostnad på cirka 30 tkr
per fraktion. Målet nu är att inga gränsvärden om renafraktioner ska
underskridas vilket medför en sanktionsavgift för Hemab. Tidigare mål var
att rena fraktioner ska vara minst 95 %.
Handlingsprogrammet har förändrats för att passa för den korta tid den
reviderade avfallsplanen är gällande. Antalet att göra punkter har minskats
till åtta och huvudfokus ligger på omhändertagande av textilier och nedlagda
deponier i riskklass 1 – 3.
I avfallsföreskrifterna har paragraf 33 fått ett tillägg där kriterier för
totalbefrielse från sophämtning har definierats enligt två kriterier. Syftet är
att underlätt bedömningen av de dispensansökningar som inkommer för total
befrielse från sophämtning på en fastighet. Tillägget med kriterier för
totalbefrielse görs med stöd från domar från Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i mål (M 8629-15) att
grundavgift kan utgå även fast hus är obeboeliga. I mål (M8503-15)
konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att omständigheter som att en
fastighet är obebodd eller att vattnet till bostadshuset är frånkopplat inte
medför att den tillhandahållna renhållningstjänsten som grundavgift
finansierar inte kan komma att tas i anspråk eller behövas för fastigheten.
Även paragraf 31 har ändrats. I den paragrafen framgår det nu att
fastighetsägare i permanentbostäder inte kan dela sopkärl om en
kollektivlösning finns området.
Enligt (NFS 2006:6) ska varje avfallsplan innehålla statistik över
avfallsmängder. Avfallsplanen är uppdaterad med 2016 års statistik över
avfallsmängder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-05 § 240
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-08
Avfallsplan 2018-2020
______
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§ 190

Dnr 2017-000618 024

Pensionsavtal Landstinget Västernorrland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna pensionsavtalet mellan Landstinget Västernorrland och
Härnösands kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med övriga
berörda kommuner förhandla med region Västernorrland om den återstående
retroaktiva pensionsskulden.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på en justerad
andra att-sats som lyder:
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, det liggande justerade förslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
det justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med det
liggande justerade förslaget.
Bakgrund
Ädelreformen innebar att personal från Landstinget verksamhetsflyttades till
kommunen och det reglerades via skatteväxling. I de avtal som upprättades
så framgår att Landstinget står för pensionskostnaden för den tid personalen
arbetat på landstinget.
Under åren som gått har nya pensionsavtal mellan arbetsmarknadensparter
förhandlats fram och detta innebär inte att Landstinget kan undandra sig sin
del av pensionskostnaden. SKL styrelse har rekommenderat Landstingen och
kommunerna att skriva på ett avtal om kostnadsfördelning. Utan avtal
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genomför KPA inga kostnadsfördelningar utan kommunen får ta hela
pensionskostnaden.
Genom att underteckna det avtalsförslag som landstinget erbjuder sina
kommuner så innebär det att Landtinget tar över ansvaret för framtida
pensionskostnader för denna grupp med start 2018-01-01. Detta innebär lågt
räknat att Härnösands kommun slipper betala ca 19 mnkr och ca 1,5 mnkr
per år.
Intjänade pensionsrätter 1997-12-31 som betalas ut under tiden från år 2000
till dess att detta avtal börjar gälla omfattas inte av denna uppgörelse utan
blir föremål för senare hantering.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan på det ekologiska perspektivet
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Pensionsavtalet säkerställer att de pensionskostnader som uppstått under den
tid medarbetare varit anställda i Landstingets försorg, också finansieras av
Landstinget Västernorrland. Vilket innebär att kostnaderna nu kommer att
belasta ansvarig part. Kostnaderna skulle annars felaktigt ha belastat
Härnösands kommun med 1,5 mnkr per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 241
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Protokoll Regionstyrelsen 2017-11-21 § 34
Fördelning av betalningsansvar för avtalspensioner
Kompetterande avtal om pensionskonstnadsfördelning
______
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§ 191

Dnr 2017-000627 052

Beslut gällande optionsår Frösunda omsorg AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB från och med
2019-02-15.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Martin Neldén (V).
Yrkanden
Martin Neldén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Avtal mellan Härnösands kommun och Frösunda Omsorg AB om
driftentreprenad av Ugglans och Älandsgårdens särskilda boenden gäller från
och med 2016-02-15 till och med 2019-02-14. Enligt avtalet finns möjlighet
till förlängning tre (3) år från kommunens sida med oförändrade villkor.
Kommunen ska meddela Frösunda Omsorg AB skriftligt senast tolv (12)
månader innan avtalets slutdatum om förlängningsmöjligheten kommer att
nyttjas. Beslut om förlängning fattas utifrån aktiv uppföljning och dialog
med Frösunda Omsorg AB.
Socialförvaltningen och Socialnämnden föreslår att avtalet med Frösunda
Omsorg AB inte ska förlängas från och med 2019-02-15 då leverantören inte
i tillräcklig grad levt upp till sina åtaganden enligt avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-24
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Bilaga 1 - Sammanställning
Tjänsteskrivelse - Optionsår Frösunda
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-11-22 § 174
______
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§ 192

Dnr 2017-000625 420

Hemställan om beslut angående vindkraftverk på
Spjutåsberget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Härnösand Energi och miljö AB (HEMAB) en investering för 77
mnkr för att uppföra två vindkraftverk på Spjutåsberget samt
att utöka HEMAB:s borgenstak med 77 mnkr till 717 mnkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lennart Bolander (M), Eva Olstedt Lundgren (L), Lotta
Wisén, ordförande Hemabs styrelse, Michael Möller Christensen (V),
RosMarie Sandin (L), Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP), Lars-Edvin
Lundgren (SD), Sara Nylund (S), Anders Gäfvert (M)
Yrkanden
Eva Olstedt Lundgren (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I
yrkandet instämmer Lars-Edvin Lundgren (SD) och Anders Gäfvert (M).
Michael Möller Christensen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
yrkandet instämmer Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Sara Nylund
(S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Bakgrund
I HEMAB:s ägardirektiv anges att företaget har ett viktigt uppdrag att på
olika sätt främja och själva delta i den fortsatta utbyggnaden av vindkraft.
Tanken om att bygga vindkraftverk på Spjutåsverken initierades 2007. Efter
inledande och omfattande vindmätningar så lämnades ansökan in om
miljötillstånd för uppförande av fyra vindkraftverk. I september 2014
meddelade Miljöprövningsdelegationen tillstånd för uppförande av två
vindkraftverk i området i tillståndet står att vindkraftverket måste stå klara
innan september 2019
Socialt perspektiv
Ingen större påverkan.
Ekologiskt perspektiv
När dessa två vindkraftverk är byggda så kommer ca 25 procent av elbehovet
täckas av egenproducerad el vilket påverkar miljön positivt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Vidkraftverket har en teknisk livslängd på ca 20 år och planen är att
vidkraftverken börjar generera ett positivt resultat efter 13-15 år.
Investeringen beräknas ge en god avkastning då den tekniska livslängden är
så lång.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 244
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Hemställan om beslut angående vindkraftverk på Spjutåsberget
______
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§ 193

Dnr 2017-000600 045

Borgenstak 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2018, att borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden
för AB Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands
Energi & Miljö AB och Härnösands Elnät,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp
om 54 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
717mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 33,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp,
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att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet
Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören.
Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra
kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro
Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,32 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, samt
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag
Bakgrund
För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar
kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket
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anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier såsom pensionsskulder. I
borgenstaket ska bolagets ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det
uppskattade behovet av eventuell nyupplåning under året.
Härnösandshus-koncernen
För AB Härnösandshus del föreslås att borgenstaket höjs från 657 mnkr till
687 mnkr för 2018. Höjningen beror på kommande investeringar i nya
bostadshus.
För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås att borgenstaket under
2018 ligger kvar på samma nivå som 2017. Borgenstaket inför 2018 föreslås
därför kvarstå på 54 mnkr.
HEMAB-koncernen
För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket höjs från 594
mnkr till 640 mnkr för investering i utökat verksamhetsområde för AV Södra
Härnön och bredbandsutbyggnad.
För Härnösands Elnät AB föreslås att borgenstaket under 2018 ligger kvar på
samma nivå som 2017. Borgenstaket inför 2018 föreslås därför kvarstå på
125 mnkr.
Härnösands Folkhögskola
Härnösands Folkhögskola har ett önskemål att borgensåtagande 2018 ligger
kvar på samma nivå som 2017. Borgenstaket inför 2018 föreslås därför
kvarstå på 33,2 mnkr.
Övriga bolag som kommunen borgar för
Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 8,9 mnkr.
Den enskilt största posten är borgen mot Älandsbro Folketshus som uppgår
till 2,9 mnkr.

Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt differensen mellan nuvarande och
föreslagna borgenstak. Beloppen anges i mnkr.
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Bolag

AB Härnösandshus
AB Härnösands Kommunfastigheter
Härnösands Energi & Miljö AB
Härnösands Elnät AB
Härnösands Folkhögskola

Aktuell
Borgenstak
låneskuld1
2017-01-01 2017 2018
Diff
585,3 657 687
+30
25,3
54
54
0
460,3
102,7

594
125

717
125

+123
0

19,5

33,2

33,2

0

Den totala aktuella låneskulden, för ovan angivna bolag tillsammans, är
1 193 mnkr vid ingången av år 2017. Det totala borgenstaket för år 2017, för
angivna bolag, är 1 463 mnkr. Föreslaget borgenstak för 2018 innebär en
ökning med 76 mnkr till totalt 1 539 mnkr.
Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt ursprungsbelopp vid
borgensåtagandet, beloppen anges i tkr.

Bolag

Byggnadsföreningen Folketshus
Viksjö
Daghemmet Eko-Fröet ek.förening

Aktuell låneskuld1

Ursprungsbelopp/
Borgensbelopp

2017-01-01
720,2

939,9

100,0

100

151,4

212,5

100,0
2 505,1
321,8
985,0
0
4 883,5

300
2 934,8
2 600
1 200
8 287,2

Fören. Stormhatten kooperativ
förskola
Föräldrakoop Tuvan
Älandsbro Folketshus förening
Egna hem (100 avtal 40 %)
Öbacka Sportcenter
Härnösands Orienteringsklubb
Totalt

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 245
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2017-11-02

1

Justerandes sign

Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet 2017-01-01.
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§ 194

Dnr 2017-000634 107

Ägardirektiv Härnösand Energi & Miljö AB 2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat Ägardirektiv Härnösands Energi och Miljö AB år 20182020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Nuvarande ägardirektiv går ut 2017-12-31 och ett nytt beslut om ägardirektiv
behöver tas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande har i efter dialog med HEMABs ordförande
föreslagit att gällande direktiv justeras och kompletteras på några punkter.
Förändringarna innebär en komplettering i texten rörande företagets
verksamhetsinriktning genom beslutad start av el-försäljning, samt att det
ekonomiska målet vad det gäller avkastningskravet har minskat med en
procentenhet från sex till fem procent. Förslaget att reducera
avkastningskravet hör samman med det uppdrag HEMAB fått av kommunen
att genomföra en omfattande bredbandsutbyggnad och att detta innebär en
betydande investeringsinstas för företaget. Texten rörande
bredbandutbyggand har även justerats att kopplats till aktuella styrdokument.
Övriga föreslagna justeringar är markerade i bifogat förslag till ägardirektiv
för åren 2018-2020.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 246
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-30
Ägardirektiv Hemab 2018-2020
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunfullmäktige

§ 195

Dnr 2017-000633 107

Ägardirektiv AB Härnösandshus 2018-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat Ägardirektiv AB Härnösandshus år 2018-2020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justering på
s.4, rad 4: boendeförsäljning ändras till boendeförsörjning.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, det liggande justerade förslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
det justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med det
liggande justerade förslaget.
Bakgrund
Nuvarande ägardirektiv går ut 2017-12-31 och ett nytt ägardirektiv behöver
därför tas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande har efter dialog med ordföranden i AB
Härnösandshus föreslagit att gällande direktiv justeras och kompletteras på
några punkter. Förändringarna berör främst frågor som aktualiseras vid
byggnation av bostäder; trä som prioriterat byggmaterial, öppenhet att bygga
höga hus och mobilitetsfrågor.
Nya förslaget innehåller även aktuella referenser till styrande dokument som
antagits av kommunen. Föreslagna justeringar är markerade i bifogat förslag
till ägardirektiv för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 247
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-30
Ägardirektiv Härnösandshus 2018-2020
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§ 196

Dnr 2017-000616 045

Ny upplåning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lars-Edvin Lundgren (SD), Fred
Nilsson (S), Jeff Forsell (MP), Magnus Oskarsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras på grund av att
analysen är för knapphändig och att det inte finns någon plan för hur
kommunens övriga lån ska återbetalas innan ett nytt lån på 100 miljoner tas.
Lars-Edvin Lundgren (SD) yrkar i första hand återremittering och i andra
hand avslag.
Magnus Oskarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justerad
andra att-sats: att lånet i dess helhet ska återbetalas senast 2018-12-31.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag och yrkande om återremiss.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att ärendet ska avgöras
idag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att återremittera
ärendet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet
ska avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras
röstar nej.
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Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar redovisas i
närvaro- och voteringslistan på sidan 2.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Bakgrund
Härnösands kommun har tecknat ett nytt förlängningsavtal om banktjänster
med Swedbank och det nya avtalet innebär att vi får börja betala en avgift för
att nyttja checkräkningskrediten Vecu +0,70 procent. Detta innebär en
beräknad kostnadsökning på ca 1 mnkr. Om vi lånar från Kommuninvest så
kan vi på ett 1 årigt lån på en negativ ränta på ca -0,4 procent. Viktigt är att
lånet upptas innan 2018 för att slippa betala avgift till statens stabilitetsfond
vilket gör lånet dyrare.
Upplåningen ska inte användas för driftskostnader utanför budgetram eller ej
beslutade investeringar.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Kommunens budget påverkas på ett positivt sätt med ca 1 mnkr som kan
användas till vård skola och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-12-05 § 249
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-04
______
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§ 197

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP), Sara Nylund (S), Eva Olstedt
Lundgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag
ska återredovisa fattade beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Hälsans stig
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Isbana
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Skeppsmaster
______
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§ 198

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen från Karl Hultin (V) gällande uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Karl Hultin (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, Karl Hultin (V), 2017-12-11
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18
Kommunfullmäktige

§ 199

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Ann-Christine Elfvendahl (S) till ersättare i kommunstyrelsen,
att utse Johan Nilsson (S) till ersättare i kommunstyrelsen,
att utse Eva Larsson (S) till ersättare i arbetslivsnämnden,
att utse Max Stålnacke (S) till ersättare i arbetslivsnämnden,
att utse Linda Saltin (S) till ersättare i samhällsnämnden, samt
att hos länsstyrelsen begära att ny ersättare i kommunfullmäktige utses
genom ny sammanräkning efter Karl Hultin (V).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
______
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§ 200

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som
inkommit till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.
Revisorerna Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland – Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31
Partner Syna AB – Grattis till tredjeplats i Bästa Tillväxt 2017
Landstinget Västernorrland – Protokoll planeringsdialog Landstinget &
Länsmuseet
Revisionen – Granskning av IT säkerhet
Arbetslivsnämnden – Verksamhetsplan 2018
Skolnämnden – Verksamhetsplan 2018
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-07
______
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§ 201

Dnr 2017-000073 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om uttag från pensionsstiftelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Göran Viren Sjögren (M) ställer en fråga om ledighet för personalen inom
omsorgen i anslutning till medarbetarfesten. Socialnämndens ordförande
Krister Fagerström McCarty besvarar frågan.
Christina Lindberg (L) ställer en fråga om vilka insatser som skolan tar för
flickor på skolorna inom Härnösands kommun. Skolnämndens ordförande
Ann-Christine Myrgren (S) som besvarar frågan.
Lennart Bolander (M) ställer en fråga om kommunen får information om
något tv-bolag ska filma i Härnösand. Kommunstyrelsens ordförande Fred
Nilsson besvarar frågan.
Lars-Edvin Lundgren (SD) ställer en fråga om hur många ensamkommande
barn/vuxna fick gratisbiljetter till Härnösands stadsfest. Socialnämndens
ordförande Krister Fagerström McCarthy besvarar frågan.
Eva Olstedt Lundgren (L) ställer en fråga om vad skolan gör för att flickor
ska kunna gå på toaletten ifred. Skolnämndens ordförande Ann-Christin
Myrgren (S) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om anmälningar till elevombudsmannen.
Skolnämndens ordförande Ann-Christin Myrgren (S) besvarar frågan.
Lars-Edvin Lundgren (SD) ställer en fråga om hur många ensamkommande
barn/vuxna fick gratisbiljetter till Härnösands stadsfest. Kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Göran Viren Sjögren (M) ställer en fråga om AIK-hockey.
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
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Lennart Bolander (M) ställer en fråga om hur många gifta underåriga finns i
Härnösands kommun. Socialnämndens ordförande Krister Fagerström
McCarthy (S) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående konsultkostnader.
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Göran Norlander (S) ställer en fråga angående en myndighetsflytt till
Sundsvall. Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Fred Nilsson (S) ställer en fråga angående digitaliseringsmyndigheten.
Magnus Oskarsson (S) besvarar frågan.
RosMarie Sandin (L) ställer en fråga om sambibliotekets våning fyra.
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas
till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag eller kommunstyrelsens
utskott.
Beslutsunderlag
______
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§ 202

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslag – Preparerade anslutningslängdspår för en
hållbar framtid (KS 2017-649) till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
att interpellation IT-säkerhet i förhållande till informationssäkerhet får
ställas och svar ges kommande sammanträde.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
______
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§ 203

Dnr 30831

God Jul!
Kommunfullmäktiges ordförande Andreas Sjölander (S) önskar likaledes en
god jul till kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och tjänstemän.
Oppositionsråd Anders Gäfvert (M) önskar å ledamöternas och ersättarnas
vägnar god jul till kommunfullmäktiges ordförande.
______
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