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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen, Rådhuset, måndagen den 21 december 2015 kl 13.15-14.50, 15.1017.13, 17.17-17.30
Ajournering 14.50-15.10, 17.13-17.17

Beslutande

Ledamöter
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Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, tf kommundirektör, Ina Lindström, kommunsekreterare.
Under § 245 deltog även Erik Löfgren (S), Landstingsstyrelsens ordförande, Sara
Brundin och Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen, Emil Soleymanpur, Caspien
Härnösand AB och Claes Fritsch, Migrationsverket.

Justerare

Amanda Lind (MP) och Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, tisdagen 22 december kl. 14.00
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Underskrifter
Sekreterare
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Ina Lindström
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Andreas Sjölander
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Parti

Rune Danielsson
Christina Gärdin
Lars Zetterlund
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Krister Fagerström McCarty
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Anders Bergman
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Mats Höglund
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Per Sander
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§ 244

Dnr 3593-2

Ändring av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ”Rådet för trygghet och hälsa” får behandlas på dagens
sammanträde, samt
att ärende ”avsägelser” utgår från dagens 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.
Bakgrund
Ärendet ”Rådet för trygghet och hälsa” fanns inte med i kungörelsen.
Kommunallagen medger dock att ett ärende ändå kan behandlas om
fullmäktige så beslutar.
Beslutsunderlag
______
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§ 245

Dnr 2780-2

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lennart Bolander (M), Anders Gäfvert (M), Jasenko
Omanovic (S) och 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
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) och arbetslivsnämndens
ordförande Anders Byquist (S) informerar om förslaget om förstärkt
flyktingmottagande. Medverkar gör även Erik Löfgren (S),
Landstingsstyrelsens ordförande, Sara Brundin och Mikael Eriksson,
arbetsförmedlingen, Emil Soleymanpur, Caspien Härnösand AB och Claes
Fritsch, Migrationsverket.
Beslutsunderlag
______
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§ 246

Dnr 2015-000592 610

Motion - Näringslivsdag i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Presentation av motion
Anders Gäfvert (M) presenterar motionen.
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
Anders Gäfvert (M) har i en motion föreslagit att man ska undersöka
kostnaden för en näringslivsdag för Härnösands skolelever samt att uppdra åt
tillväxtavdelningen att planera näringslivsdagen tillsammans med
Härnösands näringslivsorganisationer
Beslutsunderlag
______
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§ 247

Dnr 2015-000557 305

Medborgarförslag - Belysning väg till Härnösand
Hästsport Arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till samhällsnämnden 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.
Bakgrund
Anders Engelholm har i ett medborgarförslag daterat 2015-11-19 föreslagit
att kommunen ska sätta upp belysning på vägen från Vangsta vändplan fram
till Härnösand Hästsport Arena samt att inventera behovet av senare
bussturer till och från området.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Anders Engelholm, 2015-11-19
______
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§ 248

Dnr 2015-000279 611

Motion - Varaktigt höja kunskapsresultaten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Ann-Christin Myrgren (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Ann-Christin Myrgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt yrkande om bifall till motionen från Anders
Gäfvert (M).
Ordförande frågar först 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.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet om bifall till motionen.
Bakgrund
En motion har lämnats in (2015-05-11) av Anders Gäfvert (M) där
motionären föreslår att Härnösands kommun ska ha varaktigt höja
kunskapsresultaten som övergripande mål i kommunens skolor. Kommunens
skolor bör därför utveckla sina interna processer och arbetssätt för att skapa
Forts
§ 248 forts
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en lärande organisation som sätter individen och kunskapen i centrum.
Motionären föreslår att en förstudie görs för att ta reda på hur skolans interna
processer och arbetssätt fungerar.
Motionen har skickats som internremiss till skolnämnen. Skolnämnden
skriver i sitt remissyttrande att frågor berör skolorna interna processer och
arbetssätt regleras i skollagen. Där finns uttalande krav på att huvudmannen
ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att nå samtliga mål med
utbildningen, inte endast för att öka kunskapsresultaten. Systematiken i
arbetet består av fyra faser som upprepas cyklist. Planering, genomförande,
uppföljning och analys. Vilka metoder och verktyg verksamheterna använder
för att öka kvaliteten inom olika områden kan variera beroende på vilket
område som är föremål för utveckling och på skolledarens preferenser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 247
Yttrande från skolförvaltningen 2015-02-10
Yttrande från socialförvaltningen 2015-03-02
Yttrande från arbetslivsförvaltningen 2015-02-06
Yttrande från samhällsförvaltningen
______
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§ 249

Dnr 2014-000133 312

Medborgarförslag - Cykelbana efter väg 718 mellan
Härnösand och Stigsjö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget så till vida att arbetet för att översiktsplanens
prioriterade cykelbanor inkluderas i Länstransportplanen.
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
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2014-03-26 där
förslagställaren vill att en gång- och cykelväg mellan Härnösand och Stigsjö
byggs längs väg 718. Förslagsställaren menar att det är många som cyklar
efter Stigsjövägen och bilister håller för hög hastighet vilket leder till ökad
risk för olyckor.
Förslagställaren vill även att säkerheten blir högre på den cykelled som går
från Antjärn via Billstabron till Härnösand.
Ärendet har skickats på remiss till samhällsförvaltningen.
Det finns idag en kommunal gång- och cykelbana längs Stigsjövägen med
start vid trafikplats Godstjärn. Banan slutar vid korsningen Skördevägen/
Stigsjövägen. Förslagsställaren vill att cykelbanan förlängs till Stigsjö
(Brunne).
Kommunen har i den gällande översiktsplanen pekat ut sträckan från
Skördevägen till korsningen vid Billstabro som högst prioriterad
Forts
§ 249 forts
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cykelbanesträcka. I översiktplanen anges i andra hand sträckan Ultrå-Brunne
som prioriterad.
Väg 718 (Stigsjövägen) är en statlig väg vilket betyder att Trafikverket kan
expropriera mark för byggnation av en förlängd cykelbana till Brunne.
Kommunen måste detaljplanelägga området och sedan köpa den mark som
krävs för byggnation av markägarna som berörs. Samhällsförvaltningen har
gjort en utredning för att se hur många som kan använda sträckorna för
pendling, fritidsresor och skolväg och redovisat detta till Länsstyrelsen och
Trafikverket inför revideringen av Länstransportplanen 2014 – 2015. En
cykelbana är inte prioriterad enligt Länstrafikplanen i dag.
Väg 710 mellan Antjärn och Billsta är också den en statlig väg med
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Den är även vägvisad cykelled från E4
eftersom det är mitträcke från Antjärn till Härnösand. Väg 710 har lite trafik
och är inte en prioriterad sträcka för cykelbana enligt översiktplanen.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för cyklister såsom spricklagning och
borttagande av grus kommuniceras mellan kommunens driftorganisation för
gatunät och trafikverket.
Kommunledningskontoret anser att Trafikverket, som ägare av vägen, ska
bygga en cykelbana längs väg 718 och att Härnösands kommun ska arbeta
för att cykelbanan ska prioriteras i kategori 1 i Länstransportplanen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 248
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2015-11-09
Medborgarförslag - Cykelbana efter väg 718 mellan Härnösand och Stigsjö,
Ingemar Pettersson
______
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§ 250

Dnr 2013-000195 330

Medborgarförslag - Frivilligt arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget samt,
att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta innehållet vid framtagandet av
kommunens policy för samverkan med den idéburna sektorn.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att ordet kommundirektör byts ut mot
kommunstyrelsen i andra att-satsen.
Propositionsordning
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
Stig Wiberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska organisera
frivilliga som vill bidra till samhället genom att till exempel städa i naturen
eller agera rastvakter i skolan. I medborgarförslaget föreslås att kommunen
ska annonsera efter frivilliga, tillhandahålla utrustning och organisera
arbetet.
Förslaget lämnades först till samhällsnämnden för beredning och
besvarande. Nämnden ansåg sig dock inte vara rätt instans varför frågan nu
beretts av kommunstyrelseförvaltningen.
Forts
§ 250 forts
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Förslaget har varit på remiss hos skolförvaltningen, socialförvaltningen,
arbetslivsförvaltningen och samhällsförvaltningen:
Arbetslivsförvaltningen är positiv till att kommunen stödjer verksamhet som
kan förbättra samhällsservice.
Skolförvaltningen är positivt inställda till frivilliga insatser i verksamheterna
och har även tagit fram riktlinjer för hur så kan ske.
Socialförvaltningen tycker det är glädjande att Stig Wiberg uttrycker en vilja
att göra en insats.
Samhällsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 250
Yttrande från skolförvaltningen 2015-02-10
Yttrande från socialförvaltningen 2015-03-02
Yttrande från arbetslivsförvaltningen 2015-02-06
Yttrande från samhällsförvaltningen
______
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§ 251

Dnr 2015-000522 045

Borgenstak 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2016, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 632 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2016, 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 2016, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 535
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2016, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 105 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2016, 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 2016, 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.
Forts
§ 251 forts
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att från och med 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 9,0 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2016, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,16 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
anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar
Forts
§ 251 forts
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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 617 mnkr till
632 mnkr för 2016. Höjningen beror på kommande investeringar i
fastigheten Vågmannen 14, där lokaler för estetiska programmet byggs om
till bostäder, samt för Härnösandshus planerade nybyggnation av ett
flerfamiljshus på Hospitalsgatan invid Gådeåparken.
För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås en höjning av borgenstaket
från 31 mnkr till 54 mnkr för 2016 för eventuellt kommande investeringar i
två gruppboenden för socialförvaltningens räkning.
HEMAB-koncernen
För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket under 2016
ligger kvar på samma nivå som 2015. Borgenstaket inför 2016 föreslås
därför kvarstå på 535 mnkr.
Även Härnösands Elnät AB har önskemål om att borgenstaket kvarstår på
samma nivå som 2015. Borgenstaket 2016 föreslås därmed kvarstå på 105
mnkr.
Härnösands Folkhögskola
Härnösands Folkhögskola har ett önskemål att borgensåtagande 2016 ligger
kvar på samma nivå som 2015. Borgenstaket inför 2016 föreslås därför
kvarstå på 33,2 mnkr.
Övriga bolag som kommunen borgar för
Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 14,4
mnkr. Den enskilt största posten är borgen mot Öbacka Sportcenter som
uppgår till 9,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 252
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-10-29
______
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§ 252

Dnr 2015-000534 004

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till
handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Virén Sjögren (M), Sara Nylund (S), Eva OlstedtLundgren (L), Jonny Lundin (C), 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
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på
fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde, ge en
redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte
besvarats.
I ärendebalansen finns idag (2015-11-08) 36 obesvarade medborgarförslag
och 24 obesvarade motioner. Ärendena redovisas i handlingarna.
Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 33 § kommunallagen
beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att medborgarförslaget
eller motionen väcktes. De ärenden där ettårsgränsen passerats är markerade
med fet- och kursivstil.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 254
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2015-11-09
Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag
______
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§ 253

Dnr 2015-000538 003

Revidering - Reglemente - Ekonomiska ersättningar
och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter
för förtroendevalda 2015-2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Virén Sjögren (M), Fred Nilsson (S) och Göran
Norlander (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
Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda
2015-2018 innehåller bestämmelser för ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda, så som arvode, reseersättning och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Det finns ett behov av att förtydliga reglementet avseende ersättningar för
förlorad arbetsförtjänst.
Ersättningen betalas ut för den faktiska mötestiden och restid till/från mötet.
Om det av särskilda skäl behöver betalas ut mer ersättning än detta behövs
ett intyg från arbetsgivaren om att den förtroendevalda inte kan fullgöra sitt
arbete i anslutning till sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 255
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-10
Bilaga - Reviderat Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2015-2018
______
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§ 254

Dnr 2015-000536 042

Årsredovisning Kollektivtrafikmyndigheten 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för Kollektivtrafikmyndigheten 2014, samt
att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarsfrihet.
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.
Jäv
Jonny Lundin (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Årsredovisningen från Kollektivtrafikmyndigheten har inlämnats och
granskats av revisorerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 256
Årsredovisning Kollektivtrafikmyndigheten 2014, 2015-11-06
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-12-21
Kommunfullmäktige

§ 255

Dnr 2015-000539 042

Årsredovisning Samordningsförbundet HärnösandTimrå 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
2014, samt
att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå ansvarsfrihet.
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.
Jäv
Anders Byquist (S), Monica Fällström (S) och Maud Byquist (S) deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Årsredovisningen från Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har
inlämnats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 257
Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
______
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§ 256

Dnr 2015-000325 041

Skolnämndens äskanden utifrån Tertialrapport 1, 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå skolnämndens äskande på 8,1 mnkr i ramhöjande medel.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Virén Sjögren (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
Skolans årsprognos vid fyramånadersbokslutet för 2015 visade på ett
underskott på 8,9 mnkr. den framförs anledningen till underskottet är att
volymen barn har ökat från budgeterad nivå. Vid delårsbokslutet
rapporterade skolnämnden en helårsprognos på -4,5 mnkr. oktoberbokslutet
visar att man sannolikt landar på denna prognos då utfallet mot budget i
oktober är -1,7 mnkr. Förvaltningens förslag är att avslå äskandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 258
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-11-27
Skolnämndens äskande med anledning av fyramånadersbokslutet 2015
______
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§ 257

Dnr 2014-000453 001

Överföring av organisationsbidrag från socialnämnden
till samhällsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna socialnämndens förslag att från och med 2016 flytta ansvaret
för organisationsbidrag till samhällsnämnden, samt
att överföra skattemedel motsvarande 100 tkr från socialnämnden till
samhällsnämnden i budget 2016.
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
Under många år har intresseföreningar för personer med olika
funktionsnedsättningar sökt organisationsbidrag hos socialnämnden. Under
2014 inkom 15 ansökningar. De budgeterade beloppet att fördela har de
senaste åren varit 100 tkr per år.
Då samhällsförvaltningen har ett fungerande system "FRI systemet" för att
hantera denna typ av ansökningar är det lämpligt att samhällsförvaltningen
tar ett samlat grepp kring alla ansökningar om organisationsbidrag. Bidrag
till olika intresseföreningar bör hanteras på ett likvärdigt sätt vilket
underlättas om en förvaltningen har det samlade ansvaret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 259
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-10-26
Beslut från samhällsnämnden
Beslut från socialnämnden
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-12-21
Kommunfullmäktige

§ 258

Dnr 2015-000030 041

Ovillkorat aktieägartillskott i Technichus i Mittsverige
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att resultatföra det till Technichus i Mittsverige AB under våren 2015
tilldelade ovillkorade aktieägartillskottet på 4 mnkr, samt
att informera Technichus i Mittsverige AB:s styrelse om åtgärden
Yttranden
I ärendet yttrar sig Christina Gärdin (S), Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson
(S), Lennart Bohlander (M) och Olle Löfgren (L).
Yrkanden
Fred Nilsson (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
Ekonomiavdelningen föreslog kommunfullmäktige i början av 2015 att
Härnösands kommun skulle tillföra Technichus i Mittsverige AB ett
ovillkorat aktieägartillskott på 4 mnkr. Detta för att möjliggöra för
Technichus att genomföra ett omställningsarbete för att utveckla och öka
Technichus attraktionskraft. Vid beslutet tydliggjordes också att om de
tillförda medlen helt eller delvis kom att användas för underskottstäckning
ska posten resultatföras.
Forts
§ 258 forts
Ekonomiavdelningen finner efter ägarträff den 23 november att satsningar på
utveckling av Technichus verksamhet inte är av den arten att de tillförda
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medlen kan betraktas som ett aktieägartillskott. Därför föreslås att hela
beloppet redovisas via resultaträkningen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 269
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-11-23
______
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§ 259

Dnr 2015-000567 163

Program för krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Program för krisberedskap.
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
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar
kommunernas ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att
kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god
förmåga att hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap.
I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål
och ersättning för uppgifter i LEH, preciseras statens förväntningar på hur
uppgifterna i lagen ska genomföras. Där regleras även kommunernas
ersättning för dessa uppgifter.
Enligt överenskommelsen ska kommunen ha ett styrdokument för arbetet
med krisberedskap som innehåller:
en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet,
en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i
kommunöverenskommelsen samt hur ersättningen ska användas. Här ingår
att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas samt,
forts
§ 259 forts
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en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion.
Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i
varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll 2015-12-01 § 266
Program för krisberedskap 2015-11-26
______
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§ 260

Dnr 2015-000564 107

Godkännande av investering i bostadshus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Härnösandshus planerade investering i ett nytt bostadshus
invid Gådeå Park.
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
AB Härnösandshus planerar att bygga ett nytt bostadshus i form av
plusboende med 22-25 lägenheter. Huset är tänkt att ha fem våningar och
placeras invid Gådeå park. Den nya detaljplanen vann laga kraft 2015-10-27.
Produktionskostnaden är uppskattat till 25-34 mnkr. Enligt gällande
ägardirektiv måste investeringar i Härnösandshus regi överstigande 25 mnkr
föregås av beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 267
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivningen, 2015-11-20
Skrivelse från AB Härnösandshus 2015-11-11
Ägardirektiv AB Härnösandshus
______
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§ 261

Dnr 2015-000570 042

Tillfälligt stöd för hantering av flyktingsituationen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för 2015 tilldela skolnämnden och socialnämnden 4,5 respektive 3,0
mnkr i extra budgetmedel för flyktingrelaterade insatser,
att 62,1 mnkr placeras på kommunens balanskonto som en fonderad resurs
för flyktingrelaterade insatser,
att av de fonderade medlen ska 20,7 mnkr vara tillgängliga för vart och ett
av åren 2016, 2017och 2018,
att kommunstyrelsen kan fatta beslut upp till 3 mnkr per insats,
att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa hur ansökan om medel ska ske
över tid, samt
att redovisning av användning av pengarna sker i samband med
delårsrapporterna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Eva Olstedt-Lundgren (L) och Jonny
Lundin (C).
Yrkanden
Fred Nilsson yrkar att den sista att-satsen stryks och att följande att-sats
istället läggs till beslutet:
att redovisning av användning av pengarna sker i samband med
delårsrapporterna.
I yrkandet instämmer Jonny Lundin (C) och Eva Olstedt-Lundgren (L).
Propositionsordning
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
Forts
§ 261 forts
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det justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget
Reservation
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Riksdagen förväntas under december fatta beslut att tillföra kommuner och
landsting 9.8 miljarder kronor i ett tillfälligt stöd för att hantera den rådande
flyktingsituationen. Ärendet förfaller för den händelse att Riksdagen inte
beslutar i enlighet med regeringens proposition och utifrån
sexpartiöverenskommelsen.
Regeringen har motiverat åtgärden med att kommunerna genomför
omfattande insatser för att ta emot människor på flykt. Avsikten är att ge
täckning för merkostnader som uppstår vid flyktingmottagandet och att ge
förutsättning för förstärkt kapacitet i mottagandet och en förbättrad
integration. Trycket på den kommunala ekonomin ska genom dessa extra
medel också minska så att kommunens generella arbete för välfärd och
utveckling inte påverkas negativt. Den nödvändiga samverkan med
civilsamhällets institutioner ska också underlättas.
Av de 8,33 miljarder kronor som tilldelas kommunerna tillfaller 69,6 mnkr
Härnösands kommun. Medlen beräknas bli utbetalda under december 2015
men är avsedda att användas även under kommande år. Kommunerna ges
frihet att använda de tilldelade medlen på det sätt som bäst stöder det
utmaningar flyktingsituationen innebär.
Förslaget innebär en fördelning av de tillförda medlen över 4 år. Då
bedömningen är att situationen kommer att påverka oss på flera års sikt tror
vi att en fördelning av medlen över flera år skapar bättre möjligheter till
långsiktigt positiva effekter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 268
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-11-26
Regeringens proposition 2015/16:47
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-12-21
Kommunfullmäktige

§ 262

Dnr 2015-000595 133

Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till Avsiktsförklaring med Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen om förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Härnösands kommun,
att godkänna att Avsiktsförklaringen kan kompletteras med att Landstinget
ingår i avsiktsförklaringen,
att ansöka hos Migrationsverket om tilldelning av uppdrag att driva tillfälligt
anläggningsboende för asylsökande (ABT) för fullföljande av
avsiktsförklaringen för förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i
samverkan mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta hyresavtal med Caspien
Fastigheter avseende den av Härnösand Fastlandet 2:60 (gamla
sjukhemmet), för beslut vid kommande möte med kommunstyrelsen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga nämnder utforma
plan, budget och uppföljningsrutiner för genomförandet och att information
ges i kommunfullmäktige i februari 2016 om hur verksamheten utformats,
att uppdra åt arbetslivsnämnden att vara ansvarig nämnd för drift av den nya
boendeenheten, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Migrationsverket
tilldelar Härnösands kommun ABT-boende i enlighet med ansökan och att
avsiktsförklaringen godkänns av samtliga berörda parter.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Ingemar Wiklander (KD), Anders
Gäfvert (M), Jonny Lundin (C), Dick Söderkvist (SD), Eva OlstedtLundgren (L), Martin Neldén (V), Amanda Lind (MP), Anders Byquist (S),
Jasenko Omanovic (S), Ida Skogström (M), Hibo Abdullahi (MP), Sara
Nylund (S), Antonia Bergström (M), Göran Virén Sjögren (M) och Göran
Norlander (S).
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Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Ingemar Wiklander (KD), Jonny Lundin (C), Eva OlstedtLundgren (L), Martin Neldén (V), Amanda Lind (MP), Anders Byquist (S),
Jasenko Omanovic (S), Hibo Abdullahi (MP) och Sara Nylund (S).
Anders Gäfvert (M) yrkar återremiss.
Dick Söderkvist (SD) yrkar avslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till
beslut, det liggande förslaget, ett yrkande om avslag och ett yrkande om
återremiss.
Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar sedan kommunfullmäktige om ärendet återremitteras.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser avslå detsamma.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill återremittera ärendet röstar nej. Hur
de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet att ärendet ska
avgöras idag till förmån för yrkande om återremiss enligt bilaga.
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
Forts
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Bakgrund
Härnösands kommun har under många år haft ett högt mottagande av
människor på flykt. I likhet med vad som gäller många andra svenska
kommuner har Härnösand under de senaste åren, och särskilt under 2015,
ökat sitt mottagande av flyktingar till nivåer vi tidigare inte upplevt sedan
andra världskriget. I dagläget bor ca 1.200 asylsökande inom Härnösand i
olika boendeformer. Totalt beräknas 2.500 människor som kommit som
flyktingar bo i kommunen.
Härnösands kommun har över tid sökt utveckla former för mottagande för att
skapa kvalitativa förutsättningar för integration och för att flyktingar som
mottas i Härnösand också ska etablera sig här för mer långsiktigt boende och
för hög delaktighet i samhället. Med anledning av den ökande invandringen
har kontakterna med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen fördjupats
för att vi genom mer strukturerad samverkan ska nå längre i att uppnå våra
mål i mottagande och integration. Förliggande förslag till Avsiktsförklaring
mellan dessa tre parter under en kommande treårsperiod syftar just till detta.
I anslutning till trepartsavtalet kommer också en Lokal överenskommelse
ingås mellan Härnösands kommun, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen som närmare reglerar hur detta arbete ska utföras.
Beslut i om Lokala överenskommelsen ska tas i kommunstyrelsen efter
remiss hos berörda nämnder.
Som en särskild del av satsningen på förstärkt mottagande av asylsökande
och nyanlända kommer kommunen ansöka hos Migrationsverket om få
tilldelat det operativa ansvaret för driften av ett tillfälligt asylboende, s.k
ABT-boende. Detta tillfälliga asylboende är tänkt att upprättas i de lokaler
som tidigare utgjorde sjukhemmet inom Härnösands sjukhus. Anläggningen
föreslås omfatta boendeplatser för drygt 420 asylsökande i ett drygt 70-tal
mindre lägenheter, alla med möjlighet till självhushåll. För att möjliggöra
detta förslås att kommunen ingår ett hyresavtal med fastighetsägaren
Caspien Fastigheter AB om fattande ca 5.100 m2 under en period av fyra år.
Kommunen operativa roll för tiden efter det första året kan inte fastställas i
detta skede utan kommer att vara beroende av faktorer som rör utvecklingen
av mottagandet på nationell nivå och eventuellt kommande statliga
regelförändringar. I Avsiktsförklaringen tydliggörs dock att
Migrationsverket som lägsta nivå under de tre sista åren av hyresavtalet
svarar för en 100-procentig kostnadstäckning inklusive de åtaganden som
följer av hyresavtalet. Lägenheterna inom fastigheten beräknas tas i bruk
succesivt under första halvåret 2016, med en preliminär plan på att 120
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boende kan flytta in kring den 1 mars, ytterligare 180 kring den 1 maj och
återstående drygt 120 boende i juni 2016.
Till fördelarna med att kommunen intar ett direkt operativt ansvar för ett
stort tillfälligt asylboende hör att förutsättningarna för kontakter med den
kommunala verksamheten underlättas, liksom den samlade bilden i relation
till föreningsliv och den ideella sektorn. Det förstärkta mottagningsarbetet
ger Härnösands kommun ökade förutsättningar att lyckas med det totala
asylmottagandet och ambitionen att många av de som anlänt ska välja att
bosätta sig i Härnösand.
Beslutsunderlag
Förslag - Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända
Bilaga - Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Härnösands kommun.
______
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§ 263

Dnr 2015-000571 101

Annonsorgan för annonsering av fullmäktiges
sammanträden under 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fullmäktiges sammanträden annonseras i Tidningen Ångermanland.
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 att varje år fastställa annonsorgan för fullmäktiges
sammanträden.
Tidningen Ångermanland har varit annonsorgan för fullmäktiges
sammanträden under 2015 och föreslås även fortsättsvis vara annonsorgan
för fullmäktiges sammanträden under 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll, 2015-12-01 § 270
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-11-26
______
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§ 264

Dnr 2015-000590 000

Rådet för trygghet och hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny organisation för Rådet för trygghet och hälsa, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att välja Rådets ledamöter.
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
På uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa våren 2015, har
tjänstemannaledningen för kommunen, polisen, räddningstjänsten,
Härnösandshus och Hemab arbetat fram ett förslag till ny organisation.
Utgångspunkten för arbetet har varit att förenkla den politiska styrningen av
rådets arbete samt att förtydliga styrningen av verksamheternas arbete kring
rådet och därmed förbättra samarbete mellan deltagande organisationer och
förbättra "Community Readiness", vilken av Länsstyrelsen har identifierats
som ett utvecklingsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-07
Bilaga 1 - Mötesprotokoll Rådet för trygghet och hälsa 2012-11-20
Bilaga 2 - Ny organisation för Rådet för trygghet och hälsa
______
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§ 265

Dnr 2825-4

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av fattade beslut 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
Kommunfullmäktige delegerar beslutandet av medborgarförslag till
nämnderna. Besluten återredovisas till kommunfullmäktige efter att
nämnderna fattat sina beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående
Myrans fotbollsplaner
Beslut i samhällsnämnden angående
Beslut i samhällsnämnden angående
Beslut i samhällsnämnden angående
olika åldrar i Härnösand

medborgarförslag –Bollplank vid
medborgarförslag – Satsa på discgolfen
medborgarförslag – Simundervisning
medborgarförslag – Större lekpark för
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§ 266

Dnr 2825-5

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Jesper Häggström (M) till ersättare i arbetslivsnämnden,
att välja Urban Bolander (V) till 1:e vice ordförande i Härnösandshus, samt
att välja Birgitta Alevård (V) till ersättare i socialnämnden.
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
Beslutsunderlag
______
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§ 267

Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige
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
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner & Landsting – MSB veckoanalys 2015-10-27
Sveriges Kommuner & Landsting – MSB nationell lägesbild 2015-11-03
Sveriges Kommuner & Landsting – MSB nationell lägesbild 2015-11-10
Sveriges Kommuner & Landsting – Jämställdhetsarbetet
Arbetslivsnämnden – Budget 2016
Arbetslivsnämnden – Remissvar ”En stärkt yrkeshögskola”
Arbetslivsnämnden – Verksamhetsplan 2016
Mayors for Peace – Letter of Statement
Länsstyrelsen Västernorrland– ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
______
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