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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 29 maj 2017 kl 13:15–14.15, 14.35–16.55, 17.05–18.20
Ajournering 14.15–14.35, 16.55–17.05

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslistan på s. 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör och Ina Lindström, kommunsekreterare.
Under § 79 deltog även Henrik Skyttberg, centrumutvecklare och Emil Vesterlind,
Vesterlind Fastigheter

Justerare

Rune Danielsson (S) och Leif Jonsson (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, fredagen den 2 juni kl. 13.15

Se närvarolista på s. 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Rune Danielsson

Leif Jonsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-06-23

§§ 79-95
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringslista
Ledamot

Ersättare

Parti

§ 82
Ja

Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Monica Fällström
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
Pousha Mohammady
Christina Gärdin
Christina Höj Larsen
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Eriksson
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

Krister Eriksson
Lars Zetterlund § 79-88
Mats Höglund § 89-95
Lennart Mohlin
Anita Adolfsson § 89-95

Krister Fagerström-McCarty
Michael Möller Christensen

Ingen ersättare § 90-95

Jeff Forsell

Karl-Einar Björner § 89-95

Ingen ersättare § 95

RosMarie Sandin § 89-95

Ingemar Bylund § 90-95
Inger ersättare

§ 88
Nej

Ja

§ 89
Nej
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Kommunfullmäktige

Närvarolista ersättare

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Krister Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Anders Halén
Elisabeth Hildén
Krister Eriksson
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Abdelmotaleb Ben Salem
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingemar Bylund

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
X

Magnus Oskarsson § 79-88
Fredrik Bäckström
Pousha Mohammady
Jasenko Omanovic § 89-95
Magnus Oskarsson § 89-95

Christina Höj Larsen

Joakim Drejare
Göran Virén Sjögren

RosMarie Sandin § 89-95

Dick Söderqvist § 90-95

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 79

Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§ 80

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017........................................................................ 6
§ 81

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017........................................... 7
§ 82

Dnr 2016-000537 611

Motion - Aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan .................................... 8
§ 83

Dnr 2014-000005 826

Medborgarförslag - Isbana ................................................................................ 10
§ 84

Dnr 2016-000446 000

Medborgarförslag - Ge begagnade cyklar till alla nya
kommuninvånare .............................................................................................. 12
§ 85

Dnr 2017-000088 003

Riktlinjer för styrdokument ................................................................................. 14
§ 86

Dnr 2016-000425 003

Revidering av Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy ..................................... 15
§ 87

Dnr 2016-000177 142

Samordning av kartläggning av sysselsättningsplatser ..................................... 17
§ 88

Dnr 2015-000337 820

Framtida drift av Härnösand Hästsportarena ..................................................... 18
§ 89

Dnr 2017-000052 500

Avgiftsfri kollektivtrafik ....................................................................................... 21
§ 90

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017 ............................................................................................... 25
§ 91

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017............................................................................................... 26
§ 92

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017 ......................................... 27
§ 93

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 28
§ 94

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 29
§ 95

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 79

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationsärendena 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
Emil Vesterlind, Vesterlind Fastigheter och Henrik Skyttberg,
centrumutvecklare, informerar om det pågående centrumutvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 80

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna.
Yttrande
Bo-Anders Öberg (S) informerar om revisionens pågående arbete.
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
Revisionen bjuds in till varje sammanträde för informera om sitt arbete och
aktuella granskningar.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 81

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna vara besvarade.
Yttranden
Andreas Menzel har ställt en fråga om trygghetslarm. Frågan besvaras av
Krister Fagerström McCarty (S)
Andreas Menzel har ställt en fråga om turistbyrån. Frågan besvaras av Fred
Nilsson (S).
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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 82

Dnr 2016-000537 611

Motion - Aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Dick Söderqvist
(SD), Ann-Christine Myrgren (S) och Ida Skogström (M).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar i första hand bifall till motionen och i andra hand
att motionen ska återremitteras.
I yrkandet instämmer Dick Söderqvist (SD).
Olle Löfgren (L) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Motiveringen till återremissen är följande:
Aktuell statistik gällande lärartäthet av legitimerade lärare presenteras för
KF
Ann-Christine Myrgren (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om återremiss.
Ordförande 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.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 82 forts
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.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar redovisas i
närvaro- och voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktiga föreslår Anders Gäfvert (M) att
Härnösands kommun ska införa ett aktivt och obligatoriskt skolval i
kommunen. Detta för att minska segregation och öka jämlikheten.
I dag finns möjlighet för vårdnadshavare att enligt §30 i skolagen fritt välja
skola inom kommunens skolenheter, dock med hänsyn tagen till andra barns
placering i skola nära hemmet (närhetsprincipen). Blankett för att välja skola
och information om detta finns på kommunens hemsida.
Det finns i dag ingen entydig forskning som visar att aktiva obligatoriska
skolval minskar socioekonomisk segregering mellan skolor. Det kan
dessutom leda till ett ökat resande för barn- och vårdnadshavare, vilket står i
kontrakt med kommunens mål att vara en ledande miljökommun.
Skolförvaltningen genomför för närvarande en översyn av
resursfördelningsmodellen som ska bidra till en likvärdig och effektiv
skolverksamhet. Skolnämnden pekar också på att då antalet elever kan
variera över tid finns det en viss överkapacitet som genom detta tillgodoser
föräldrars önskemål om val av skola.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Det finns redan i dag
möjlighet att välja skola och en viss överkapacitet som i de flesta fall gör det
möjligt att få sina önskemål tillgodosedda.
Beslutsunderlag
Yttrande från skolnämnden
Motion från Nya Moderaterna
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 83

Dnr 2014-000005 826

Medborgarförslag - Isbana
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget så tillvida att samhällsnämnden ges i uppdrag
att anlägga en centralt placerad isbana som är tillgänglig för spontan
skridskoåkning, samt
att beakta kostnaderna för åtgärden i budgeten för 2018 och 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Fred Nilsson (S), Knapp Britta
Eriksson (MP), Jonny Lundin (C) och Lars-Edvin Lundgren (SD)
Yrkanden
Göran Norlander (S) yrkar att första att-satsen ges följande lydelse:
att bifalla medborgarförslaget så tillvida att samhällsnämnden ges i uppdrag
att anlägga en centralt placerad isbana som är tillgänglig för spontan
skridskoåkning.
I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S), Knapp Britta Eriksson (MP) och
Lars-Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande första attsatsen, liggande förslag samt ett yrkande från Göran Norlander (S).
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med yrkande från Göran Norlander (S).
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
yrkande från Göran Norlander (S).
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut gällande andra att-satsen, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 83 forts
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Ann-Cristin Mikaelsson att kommunen ska
ordna en isbana på den plats där det sommartid spelas volleyball.
Platsen som avses är sandplanen utanför hamnkrogren och sjöbodarna vid
nattviken på fastigheten Torsvik 1. Förslagsställaren menar också att en
isbana på platsen skulle leda till en mer levande stadskärna och därigenom
göra Härnösand till ett mer attraktivt besöksmål, även på vintern.
Förslaget skickades först till samhällsnämnden för beredning och
besvarande, nämnden valde dock att inte behandla ärendet som istället gick
på remiss till övriga nämnder för att till sist lämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
Grusplanen vid Landgrenshallen lämpar sig väl för att anlägga en isbana. Det
fanns en isbana på platsen vintertid fram till 2015. Planen ligger i ett relativt
centralt beläget område med stor bebyggelse och kan dessutom vara ett bra
alternativ för idrott till elever från både Hedda Wisingskolan och Härnösands
Gymnasium.
Kostnaden för spolning och underhåll av en isbana mellan vecka 51 och
vecka 10 är enligt gällande avtal 18 000 kronor.
Utifrån ovanstående, efter samråd med samhällsförvaltningen, föreslår
kommunledningskontoret att samhällsnämnden får i uppdrag att under 2018
anlägga en centralt placerad isbana som är tillgänglig för spontan
skridskoåkning utanför skoltid samt att beakta kostnaden i kommande
verksamhetsplanering.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Isbana 2014-01-07
Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2014-12-17 § 169
Protokollsutdrag skolnämnden 2014-12-18 § 145
Protokollsutdrag socialnämnden 2014-12-11 § 259
Förtydligande angående platsen för isbanan 2016-09-26
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2016-000446 000

Medborgarförslag - Ge begagnade cyklar till alla nya
kommuninvånare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget, samt
att uppdra till arbetslivsnämnden att utreda möjligheten att öka tillgången till
begagnade reparerade cyklar för invånarna i Härnösand.
Yttranden
Förslagsställaren Jean Esselström presenterar sitt förslag.
I ärendet yttrar sig även Karin Frejarö (MP), Lennart Bolander (M), Anders
Gäfvert (M), Anders Byquist (S), Jasenko Omanovic (S) och Fred Nilsson
(S).
Yrkanden
Lennart Bolander (M) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på andra
att-satsen. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Jasenko Omanovic (S) och Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Lennart Bolander (M).
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med yrkande från Lennart Bolander (M).
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84 forts
Bakgrund
Jean Esselström har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen ska samla in, reparera och ge cyklar till nya kommuninvånare
och till barn vars föräldrar inte har råd att köpa cyklar.
Kommunledningskontoret anser att andan i förslaget är eftersträvansvärt men
bedömer att ett genomförande av förslaget i sin helhet inte kan genomföras.
Dels för att antalet cyklar i kommunen som inte används inte räcker till för
att förse alla nya kommuninvånare med cyklar, men också på grund av
risken för oönskade effekter för de som säljer och reparerar cyklar
kommersiellt.
Kommunledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att samhällsnämnden
får i uppdrag att beakta detta medborgaförslag vid den planerade
etableringen av en ”fritidsbank” där personer som vistas i kommunen kan
låna fritidsutrustning ungefär som på ett bibliotek.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – fritidsbank
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2017-000088 003

Riktlinjer för styrdokument
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för styrdokument
som ersätter tidigare reglemente för styrdokument
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 antog 2012-06-18, § 151, reglemente för styrdokument
och dess utformning. Reglementet reviderades 2013-03-05. Behov föreligger
om att förtydliga innehållet och göra en definitionsändring.
Detta innebär att dokumentet utgår som reglemente för att istället bli en
riktlinje. Förslaget till det har sin utgångspunkt ur definitionen av ett
reglemente har en tydligare avgränsning att gälla mot sådant som bestämmer
och beskriver ansvarsfördelning, verksamhets- och arbetsätt.
Riktlinjens definition beskriver mer ett tillvägagångssätt. Riktlinjerna ska
fungera som ett stöd för hur sakfrågor bör genomföras.
I övrigt har dokumentet behövt förtydligats gällande innehåll och struktur.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för styrande dokuments innehåll, utformning och hantering.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2016-000425 003

Revidering av Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Arbetsmiljöpolicy i Härnösands kommun med föreslagen revidering
samt
att den nya policyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy antagen 2012-1126
Yttranden
I ärendet yttrar sig Eva Olstedt-Lundgren (L) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar att meningen om kommunstyrelsens
arbetsutskotts möjlighet att göra justeringar under löptiden ska strykas
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag samt instämmer i
ändringsyrkande från Eva Olstedt-Lundgren (L)
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger ett ändringsyrkande från Eva OlstedtLundgren (L)
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
ändringsyrkandet.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser avslå
ändringsyrkandet.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, det justerade liggande 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
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 140, att återre
mittera

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts
§ 86 forts
arbetsmiljöpolicy för Härnösands kommun, med avsikt att säkerställa
dokumentets överenstämmelse med styrdokumentet Reglemente för
styrdokument". Efter en genomlysning av förslaget till policy har strukturella
juteringar genomförts. Policyn anger förhållningsätt och ger uttryck for en
viljeyttring och bygger på värderingar som anger en övergripande
målsättning.
Härnösands kommuns befintliga arbetsmiljöpolicy antogs av
kommunfullmäktige 2012-11-26. HR-avdelningen har i samarbete med
kommunens huvudskyddsombud reviderat nuvarande arbetsmiljöpolicy
genom att upprätta bifogat förslag.
I tagandet av den nya policyn har aspekter i arbetsmiljöverkets föreskrift om
organisatorisk och social arbetsmiljö och diskrimineringslagen vägts in
genom att policyn kompletterats med ett avsnitt om diskriminering och
kränkande särbehandling.
Arbetsmiljöpolicyns syfte är att skapa en god arbetsmiljö i en hållbar
organisation med friska medarbetare.
En god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppfylls där
kommunens värdegrund Kund, Ansvar och Glädje verkar som en kompass
för hur arbetet utförs.
Arbetsmiljöpolicyn ska bidra till att Härnösands kommun är en attraktiv
arbetsgivare med en god och säker arbetsmiljö där risker för arbetsskador
och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.
Beslutsunderlag
Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument
Arbetsmiljöpolicy i Härnösands kommun
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 87

Dnr 2016-000177 142

Samordning av kartläggning av sysselsättningsplatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en central samverkansgrupp för arbets- och
rehabiliteringsinsatser.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M)
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
Arbetslivsnämnden har, på uppdrag av kommunfullmäktige, utfört en
kartläggning av möjliga praktikplatser på kommunens förvaltningar och
bolag. Kartläggningen visar 186 anmälda praktikplatser och möjliga
anställningar, fördelade över samtliga förvaltningar och bolag.
Kartläggningen är ett viktigt instrument för att utveckla kommunens
möjligheter att erbjuda olika grupper chansen att få en praktikplats eller en
möjlighet till anställning. Det är angeläget att i detta sammanhang vara
medveten om att det finns flera olika grupper som har behov av
praktikplatser.
I arbetet med att förbättra och utöka möjligheten till praktik- och
rehabiliteringsplatser inom kommunen är det är viktigt att ta hänsyn till de
olika individerna i harmoni med kommunorganisationens samlade
möjligheter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, arbetslivsnämnden, 2016-12-21 § 187
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-05-30 § 74
______
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§ 88

Dnr 2015-000337 820

Framtida drift av Härnösand Hästsportarena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att driften av ridskolan ska kvarstå i kommunal regi.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö
(MP), Eva Olstedt-Lundgren (L), Ingemar Wiklander (KD), Leif Jonsson
(M), Jeff Forsell (MP), Martin Neldén (V), Göran Virén Sjögren (M), Sven
Westerlund (C), Björn Nordling (S), Lars-Edvin Lundgren (SD), Christina
Lindberg (C), Lennart Bolander (M), Ida Skogström (M), Margareta
Tjärnlund (M)
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer Jeff
Forsell (MP), Martin Neldén (V) och Björn Nordling (S)
Anders Gäfvert (M) yrkar att driften av ridskolan ska övergå i föreningsdrift.
I yrkandet instämmer Eva Olstedt-Lundgren (L), Ingemar Wiklander (KD),
Leif Jonsson (M), Göran Virén Sjögren (M), Sven Westerlund (C), LarsEdvin Lundgren (SD), Christina Lindberg (C), Lennart Bolander (M), Ida
Skogström (M) och Margareta Tjärnlund (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Forts
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§ 88 forts
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 yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar redovisas i
närvaro- och voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Beslut om ärendet fortsatta driften av ridskoleverksamheten vid Härnösands
Hästsport Arena återremitterades från kommunfullmäktige i februari 2017.
I augusti 2015 tog Härnösands kommun över driften av Härnösand
Hästsportarena. Förvaltningen fick då i uppdrag att genomföra ett
övertagande av driften, skapa stabilitet och återkomma med förslag på
framtida drift till sommaren 2016. Sedan övertagandet har ett omfattande
förändringsarbete bedrivits. Med bland annat rekrytering av utbildad
personal, utbyte av gamla och uttjänta hästar samt utveckling av
verksamhetsinnehåll och aktiviteter. En ekonomisk analys med hjälp av
ekonomiutbildare vid Strömsholm, Svenska Ridsportförbundets
utbildningsanläggning, har genomförts vilket legat till grund för prissättning
och verksamhetsförändringar.
Sedan övertagandet har uppsittningarna ökat från cirka 170 per vecka till i
dagsläget cirka 260 per vecka, Även lägerverksamheten har ökat.
Verksamhet bedrivs året runt såväl veckodagar som helgdagar förutom 4
veckor på sommaren då hästarna har vila och sommarbete. Bedömningen är
nu att även om ett stort utvecklingsarbete kvarstår är verksamheten så pass
stabil att det nu finns möjlighet att övergå från den interimistiska
övertagande fasen till en mer permanent fas.
Den fortsatta driften och ägandet kan lösas på olika sätt. De driftsformer som
ses runt om i Sverige är förenings-, privat- eller kommunalägd fastighet med
föreningsdrift, kommunaldrift eller privatdrift. Sedan finns ett antal olika
lösningar med utarrendering, entreprenad eller tjänstekoncession. Över hela
Forts
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§ 88 forts
Sverige ses en förändring inom området då de flesta ridanläggningar
byggdes under 80-talet och nu behöver moderniseras enligt ny
djurskyddslagstiftning. Såväl föreningar som privata aktörer har svårt att
klara de stora investeringskostnaderna varför kommuner runt om i Sverige
investerar avsevärda summor för att stödja sporten, som är en av de största
ungdomsidrotterna i Sverige. Konkurser är ovanliga och Härnösands
kommuns beslut 2015 är unikt då man tog beslut om övertagande på
Härnösands Ridklubbs önskemål för att säkra verksamheten och samtidigt
kunna undvika att föreningen behövde försättas i konkurs. Förvaltningen
menar att det var ett viktigt beslut då en konkurs hade omöjliggjort den
viktiga tävlingsverksamheten som endast kan genomföras av en förening. De
olika driftslösningarna har olika fördelar och nackdelar. Viktiga
utgångspunkter i val av driftsform är att säkra verksamhet och tillgänglighet
för barn och unga samt att kostnaderna ska stå i proportion till
kommunmedborgarnas nytta. Professionell drift för att få ekonomisk- och
verksamhetsmässig och personalmässig stabilitet är därför viktig. Dels för att
lyckas rekrytera och behålla utbildad personal vilket i sig är nödvändigt för
att säkra ett tryggt och välutbildat hästmaterial och dels för att säkra en stabil
ekonomi.
Beslutsunderlag
______
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§ 89

Dnr 2017-000052 500

Avgiftsfri kollektivtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att subventionera periodkort Kommun (Härnösand), för personer 20 år och
äldre, så att kostnaden blir 50 kr per 30 dagars period,
att subventionen inte gäller anropsstyrd kollektivtrafik och den särskilda
kollektivtrafiken,
att ungdomar upp till och med 19 år reser avgiftsfritt i hela kommunen med
periodkort Kommun (Härnösand),
att subventionen pågår under 36 månader med start om möjligt i augusti
2017, dock senast 2018-01-01
att subventionen utvärderas efter 12 månader,
att finansieringen beaktas i budgetarbetet för 2018, 2019 och 2020,
att centrumlinjen och lördagstrafiken införs i det ordinarie busslinje- och
taxasystemet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Eriksson (MP), Jonny Lundin (C), Karin
Frejarö (MP), Martin Neldén (V), Leif Jonsson (M), Sara Nylund (S),
Ingemar Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Christina Lindberg
(C), Margareta Tjärnlund (M), Lennart Bolander (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Knapp Britta Eriksson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet
instämmer Karin Frejarö (MP), Martin Neldén (V) och Sara Nylund (S)
Jonny Lundin (C) yrkar avslag på första att-satsen och bifall till resterande
att-satser. I yrkandet instämmer Leif Jonsson (M), Ingemar Wiklander (KD),
Eva Olstedt-Lundgren (L), Christina Lindberg (C), Margareta Tjärnlund (M)
och Lennart Bolander (M)
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Jonny Lundin (C).
Forts
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§ 89 forts
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med yrkande från
Jonny Lundin (C).
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 yrkande från Jonny Lundin (C) röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar redovisas i
närvaro- och voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Samhällsnämnden har vid sammanträde 2017-01-26 tagit beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa subventionerad
kollektivtrafik i Härnösands kommun. Förslaget är att införa en subvention
med 1450 kr för ett 30-dagars periodkort för resor i hela kommunen.
Ärendet bereddes i kommunstyrelsen och lämnades till kommunfullmäktige
2017-03-27 för beslut. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera
ärendet med ytterligare förfrågningsunderlag för utredning och besvarande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har tillsammans med trafikenheten besvarat
fullmäktiges frågor enligt följande:
1. Budgetmedel ej tilldelat vid beslut
Samhällsnämnden har för 2017 budgeterat 3,4 mnkr för införandet av
avgiftfrikollektivtrafik. Budget för 2018 tas i juni 2017 och ska
beaktas i den processen. Resterande kostnad kommer att beaktas i
kommande budgetarbete för 2019 och 2020.
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2. Likvärdighetsprincipen ej uppfylld enligt kommunallagen
Kommunledningskontoret anser att likställighetsprincipen inte
upphävs i och med en subvention av periodkort kommun eller vid
införande av helt avgiftsfritt resande för ungdomar upp till 19 år.
Tillgängligheten för medbogarna att resa kollektivt påverkas inte av
att kostnaden för att resa kollektivt minskar.
3. Fördelningssyfte ca 15 % utnyttjande, 85 % skattemedel
Avgiftsfri kollektivtrafik har visat sig påverka nyttjandegranden av
kollektivtrafiken positivt. I utvärderingen av införandet av avgiftsfri
kollektivtrafik ska förändringen av nyttjandet av kollektivtrafik
redovisas. Syftet med införandet av avgiftsfri kollektivtrafik är att
öka bussresandet och förändra det rådande förhållandet.
4. Utveckling av linjenät
Samhällsnämnden beslutade att utreda linjenätet för busstrafiken i
Härnösands kommun och ska återkomma med en rapport i maj 2017.
Linjenätet och turtäthet är viktiga faktorer för att människor ska välja
resa kollektivt. Kommunledningskontoret är därför positivt till att
detta görs och anser att med införandet av avgiftsfrikollektivtrafik
också förbättra möjligheten att resa kollektivt genom utökad
linjedragning och förbättrad turtäthet. Det är dock viktigt att påpeka,
att under testperioden för avgiftsfri kollektivtrafik, inte gör några
förändringar i linjedragningen eller turtätheten. Detta kommer att
påverka uppföljningen av införandet och kommer att leda till att
subventionen inte kommer att kunna utvärderas på korrekt sätt. Om
förändringar i linjedragning och turtäthet ska göras måste det införas
innan arbetet med att samla in data för utvärderingen påbörjas.
5. Hur fördelas resurser landsbygd – tätort
I de kommuner som infört avgiftsfri kollektivtrafik har det visat sig
att det är i tätorten som resor har ökat. I och med införandet av
avgiftsfri kollektivtrafik förändras inte resurserna mellan tätort och
landsbygd. De är fortsatt lika som innan subventioneringen. En
omfördelning av resurser skulle kunna ske vid förändrad
linjedragning och ökad turtäthet i hela kommunen om landsbygd får
ett utökat linjenät och turtäthet.
6. Taxan marknadsanpassas.
Det är kollektivtrafikmyndigheten som är den aktör som beslutar om taxa för
kollaktivtrafiken i Härnösands kommun. Härnösands kommun har inte
möjlighet att sätta en egen taxa utan Härnösands kommun har möjligheten
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att subventionera olika produkter i kollektivtrafikens utbud.
Kommuneldningskontoret anser att det är upp till kollektivtrafikmyndigheten
att marknadsanpassa taxan för kollektivtrafiken. Det ska inte göras med hjälp
olika subventioner.
______
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§ 90

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen från Elisabeth Hildén (S) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelsen från Anders Halén (S) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige, samt
att bevilja avsägelsen från Ulla Andersson (S) gällande uppdraget som
nämndeman i tingsrätten.
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
Elisabeth Hildén (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Anders Halén (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ulla Andersson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i tingsrätten
Beslutsunderlag
Avsägelse, Elisabeth Hildén (S), 2017-05-02
Avsägelse, Anders Halén (S), 2017-05-05
Avsägelse, Ulla Andersson (S), 2017-05-23
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 91

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att ny ersättare i kommunfullmäktige utses
genom ny sammanräkning efter Elisabeth Hildén (S),
att hos länsstyrelsen begära att ny ersättare i kommunfullmäktige utses
genom ny sammanräkning efter Anders Halén (S),
att utse Ulrika Sundgren (C) till ny ledamot i skolnämnden,
att utse Nina Skyttberg (S) till ledamot i kommunstyrelsen, samt
att utse Mona Sundin (S) till ersättare i kommunstyrelsen.
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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§ 92

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S)
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.
Tackbrev från Sjöräddningssällskapet
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunfullmäktige

§ 93

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S)
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 – Ny innebandyhall
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Säkerheten vid
Härnösands resecentrum
______
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§ 94

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående skjutbanor. Frågan besvaras av
Knapp Britta Eriksson (MP)
RosMarie Sandin (L) ställer en fråga angående café på simhallen. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
Sven Vesterlund (C) ställer en fråga angående flytt av turistbyrån. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
Lennart Bolander (M) ställer en fråga angående vandaliserade statyer.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
Eva Olstedt-Lundgren (L) ställer en fråga angående båtmacken. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående kommunal flaggning. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
Christina Lindberg (C) ställer en fråga angående paviljonger. Frågan
besvaras av skolnämndens ordförande Ann-Christin Myrgren (S).
Sara Nylund (S) ställer en fråga angående stämningen i fullmäktige. Frågan
besvaras av Lennart Bolander (M)
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående skjutbanor. Frågan besvaras av
Martin Neldén (V).
Göran Norlander (S) ställer en fråga om ledamöternas frågestund. Frågan
besvaras av fullmäktiges ordförande Andreas Sjölander (S)
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.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94 forts
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 eller vice ordförande i nämnder, bolag eller
kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
______
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§ 95

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:
Motion – genomför en lokal ceremoni på veterandagen den 29 maj
(KS17-294)



att överlämna Medborgarförslag – Enkel fontän som möjliggör för små barn
att blöta sina fötter (KS17-219) till samhällsnämnden för beredning och
besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Hälsans stig (KS17-217) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag - Plantera fruktträd i naturområdet på
Lövudden (KS17-209) till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag - Friskvårdsfrukt (KS17-251) till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande, samt
att återta Medborgarförslag - Ekosystemtjänster i den kommunala
planeringen (KS17-93) från samhällsnämnden och istället överlämna det till
kommunstyrelsen för beredning.
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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Utdragsbestyrkande

31(31)

