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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 28 januari 2019 kl 13:15-16:53
Ajournering kl.15:00-15:15, 15:40-15:45, 16:03-16:06

Beslutande

Ledamöter

Se sidan 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Katrin Sjödin (S) och Lennart Bolander (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, onsdag den 30 januari, kl.11.30

Se sidan 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Göran Norlander
Justerare
Katrin Sjödin

Lennart Bolander

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-02-21
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

Närvarolista, ledamöter
Ledamot
Andreas Sjölander
Lotta Visén
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Krister Fagerström
McCarty
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Ebba Hansson
Ann-Cathrine Genberg
Björn Nordling
Katrin Sjödin
Johan Nilsson
Susanne Forsberg
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Malin Lindroth
Åke Hamrin
Knapp Britta Thyr
Hibo Abdullahi
Amanda Lind
Ida Skogström
Anders Gäfvert
Lennart Bolander
Margareta Tjärnlund
Eva-Clara Viklund
Christian Wasell
Linda Borg
Per-Eric Norberg
Christina Lindberg
Erik Hultin
Anette Nordin
Karl Rönnkvist
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Mai Nahas
Ulrika Jonsson
Kenneth Lunneborg
Sven Ingemar
Vernersson
Lennart Bergström
Kent Steiner
Eva Olstedt Lundgren
Kristoffer Bodin
Göran Norlander

Justerandes sign

Ersättare

Lennart Molin
Lotten Vidmark
Birgitta Alevård
Anders Bergqvist

Göran Håden

Anette Åström

Parti

Närvaro

S
S
S
S
S

X
X
X
X
X

Votering
§4
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

SD
SD
L
M
S

X
X
X
X
X

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Lennart Molin
Lotten Vidmark
Jasenko Omanovic
Agneta Jonsson
Basel Aljamal
Mona Sundin
Mats Höglund
Birgitta Alevård
Anders Bergqvist
Göran Håden
Per Sander
Bengt Wallgren
Malin Plantin Sjöblom
Ingemar Ljunggren
Gunnar Westman
Sonny Andersson
Dunia Ali
Lillemor Andersson
RosMarie Sandin
Mathias Johansson
Anders Nordström
Chantal Binua
Anette Åström
Bo Gidmark
Glenn Sehlin

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

Närvaro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tjänstgöring
Johan NIlsson
Susanne Forsberg

Martin Neldén
Malin Lindroth
Amanda Lind

Sven Ingemar Vernersson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§1

Dnr 32625

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§2

Dnr 2019-000029 1.1.1.2

Information från Revisionen 2019........................................................................ 6
§3

Dnr 2019-000030 1.1.1.1

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019........................................... 7
§4

Dnr 2018-000481 003

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands
kommun .............................................................................................................. 8
§5

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 11
§6

Dnr 2019-000023 1.1.1.3

Avsägelser 2019 ............................................................................................... 12
§7

Dnr 2019-000033 1.1.1.3

Valärenden 2019............................................................................................... 14
§8

Dnr 2018-000400 110

Val till mandatperioden 2019-2022 .................................................................... 15
§9

Dnr 2019-000032 1.1.1.1

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 ......................................... 22
§ 10

Dnr 2019-000031 1.1.1.1

Korta frågor - korta svar 2019 ........................................................................... 23
§ 11

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 25
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

§1

Dnr 32625

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommundirektören och förvaltningscheferna har bjudits in till fullmäktiges
sammanträde för att presentera sina förvaltningar och informera om
förvaltningarnas ansvarsområden och verksamhet. Ledamöterna har möjlighet att
ställa frågor efter respektive föredragning.
Sofia Pettersson, kommundirektör och förvaltningschef för
kommunstyrelseförvaltningen informerar om kommunstyrelseförvaltningen.
Petra Norberg, förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen informerar om
arbetslivsförvaltningen.
Birgitta Wigren, förvaltningschef för skolförvaltningen informerar om
skolförvaltningen.
Thomas Jenssen, förvaltningschef för samhällsförvaltningen informerar om
samhällsförvaltningen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

§2

Dnr 2019-000029 1.1.1.2

Information från Revisionen 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om aktuella
granskningar. Ingrid Flodin (C), revisionens 1:e vice ordförande informerar om
pågående arbete hos revisionen.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

§3

Dnr 2019-000030 1.1.1.1

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
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
Sven Nordin har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund angående
entreprenadupphandling, riktad till Knapp Britta Thyr (MP).
Frågan besvaras av samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).
Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund angående
ändrad hantering av medborgarförslag, riktad till Göran Norlander (S).
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander (S).
Beslutsunderlag
Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående entreprenadupphandling,
2019-01-24
Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående medborgarförslag, 201901-23
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

§4

Dnr 2018-000481 003

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att det i reglementet ska läggas
till en formulering om hur ledamöternas initiativrätt i nämnder och styrelser enligt
kommunallagen 4 kap §§ 19-20 praktiskt ska tillämpas.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Gäfvert (M) yrkar att sammanträdet ajourneras för fem minuter.
Mötet ajourneras.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag samt att kommunstyrelsen
uppdras att ta fram en formulering kring initiativrätt enligt kommunallagen 4 kap
§§ 19-20 och skyndsamt återkomma till fullmäktige.
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för
att det i reglementet ska läggas till en formulering om hur ledamöternas
initiativrätt i nämnder och styrelser enligt kommunallagen 4 kap §§ 19-20
praktiskt ska tillämpas.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut –
liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag om återremiss.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Röstar fler än en tredjedel av ledamöterna nej ska ärendet återremitteras.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

Med 15-nej-röster mot 28 ja-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutat att
ärendet ska återremitteras.
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen på sidan 2.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunledningskontoret har inför den nya mandatperioden gjort en revidering
av kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.
Många av de förändringar som har gjorts gäller layout och att försöka få en
gemensam struktur på alla nämndernas reglementen.
Reglementet har varit hos arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, skolnämnden,
socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.
Skolnämnden och socialnämnden hade inga synpunkter på reglementet.
Arbetslivsnämnden vill att deras ansvarsområde ska kompletteras med ”drift av
kommunens arbetsmarknadsarenor”.
Samhällsnämnden påpekar att ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet
flyttades över till Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och
exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till
kommunstyrelseförvaltningen. Därför bör första delen av punkt 1 tas bort så att
den bara lyder ”Förädling av mark- och skogstillgångar”.
Kommunstyrelsen vill att det ska skrivas in en generell skrivning om vem som
har rätt att teckna avtal, på samma sätt som det finns en skrivning om hyresavtal.
Dessutom vill kommunstyrelsen att den tabell som visar antalet ledamöter och
ersättare i styrelse och nämnder ska tas bort eftersom det beslutet tas separat.
Övriga förändringar som skett är:
Ansvaret för odlingslotter har flyttats från kommunstyrelsen till samhällsnämnden
Ansvaret för ungdomsdemokrati har flyttats från samhällsnämnden till
kommunstyrelsen.
En skrivning om att det är kommunstyrelsen som utser alla övriga
arbetsgivarrepresentanter till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse har lagts till.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Det gemensamma reglementet styr nämndernas verksamhet och beslutet påverkar
därmed nämndernas arbetsuppgifter. Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20
Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands
kommun
Kommunstyrelsen, remissvar, 2018-12-04
Arbetslivsnämnden, remissvar, 2018-12-13
Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13
Skolnämnden, remissvar, 2018-12-13
Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13
______

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§5

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återredovisningen av fattade beslut gällande medborgarförslag läggs 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
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag ska
återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa
medborgarförslag som den hanterat.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 230, 2018-12-13, Medborgarförslag
Trafikförbättringar
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 229, 2018-12-13, Medborgarförslag Det är
mänskligt att gena – Ett medborgarförslag för ett kompletterande övergångsställe
över Gånsviksvägen
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

§6

Dnr 2019-000023 1.1.1.3

Avsägelser 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelserna från
Sonny Andersson (C) som ersättare i kommunfullmäktige,
Ingemar Wiklander (KD) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland,
Johan Sundqvist (MP) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland,
Richard Viklund (M) som ersättare i socialnämnden,
Ronny Larsson (M) som ledamot i samhällsnämnden,
Gunnar Vestman (M) som ersättare i kommunfullmäktige och
Amanda Lind (MP) som ledamot 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
Sonny Andersson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ingemar Wiklander (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.
Johan Sundqvist(MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.
Richard Viklund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

Ronny Larsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsnämnden.
Gunnar Vestman (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Amanda Lind (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Sonny Andersson (C) 2018-12-21
Avsägelse från Ingemar Wiklander (KD) 2019-01-14
Avsägelse från Johan Sundqvist (MP) 2019-01-14
Avsägelse från Richard Viklund (M) 2019-01-15
Avsägelse från Ronny Larsson (M) 2019-01-23
Avsägelse från Gunnar Vestman (M) 2019-01-24
Avsägelse från Amanda Lind (MP) 2019-01-24
______
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

§7

Dnr 2019-000033 1.1.1.3

Valärenden 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Karin Högberg (KD) och Myriam Estrella-Näslund (MP) till ersättare i
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland,
att välja Camilla Nilsson (L) till ersättare i socialnämnden,
att välja Jonas Tynér (M) till ledamot i samhällsnämnden samt
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ersättare i
kommunfullmäktige efter Sonny Andersson (C) och Gunnar Vestman (M) och
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ledamot i
kommunfullmäktige efter Amanda Lind (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
Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda som
avsagt sig. Val av nya ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran
hos Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Inkomna förslag från partierna
______
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§8

Dnr 2018-000400 110

Val till mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till Härnösand Elnät AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande
Ledamöter (5-7 st)

Ersättare (lika många)

Ann-Sofie Berglund (S)

Anders Byqvist (S)

Lars-Gunnar Hultin (V)

Lotten Vidmark (S)

Eva Goës (MP)

Issam Sassi (S)

Christina Ögrim (KD)

Anne Möller Söderberg (MP)

Sonny Andersson (C)

Jan Gilliusson (C)

Lennart Bolander (M)

Jonas Lundgren (L)

Lennart Böhlin (M)

Stefan Backlund (M)

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
att till Invest i Härnösand AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande
Ledamöter (3-4 st)

Ersättare (2 st)

Andreas Sjölander (S)

Magnus Oscarsson (S)

Ingrid Nilsson (V)

Christian Wasell (M)

Christina Lindberg (C)
Knapp Britta Thyr (MP)
att som ordförande välja Andreas Sjölander (S)
att som 1:e vice ordförande välja Ingrid Nilsson (V)
att som 2:e vice ordförande välja Christina Lindberg (C)
att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S)
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunfullmäktige

att till Technichus i Mittsverige AB för mandatperioden 2019-2022 välja
följande
Ledamöter (högst 7 st)

Ersättare ()

Fred Nilsson (S)

Mattias Silva (MP)

Janet Harling (V)

Krister Eriksson (S)

Ulla Bylund (KD)

Mathias Johansson (L)

Karin Andersson (M)
att som ordförande välja Fred Nilsson (S)
att som 1:e vice ordförande välja Janet Harling (V)
att som 2:e vice ordförande välja Karin Andersson (M)
att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
att som ombud vid bolagsstämma för AB Härnösandshus välja Göran Norlander
(S) och
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
att till Härnösands kommunfastigheter AB för mandatperioden 2019-2022
välja följande
Ledamöter (5 st)

Ersättare (5 st)

Cathrin Renström (S)

Mats Höglund (S)

Carl Fredrik Edgren (V)

Basel Aljamal (S)

Tomas Frejarö (MP)

Anders Nordström (KD)

Anette Nordin (C)

Sven Vesterlund (C)

Karl-Einar Björner (M)

Roland Stenberg (M)

att som ordförande för samma mandatperiod välja Carl Fredrik Edgren (V)
att som 1:e vice ordförande välja Cathrin Renström (S)
att som 2:e vice ordförande välja Karl-Einar Björner (M)
att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
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Kommunfullmäktige

att till Höga Kusten destinationsutveckling AB för mandatperioden 2019-2022
välja följande
Ledamöter (2 st)

Ersättare (2 st)

Ingemar Wiklander (KD)

Knapp Britta Thyr (MP)

Ida Skogström (M)

Olle Löfgren (L)

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
att till Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen för mandatperioden
2019-2022 välja följande
Ledamöter (2 st)

Ersättare (2 st)

Lennart Molin (S)

Ingemar Wiklander (KD)

Anders Gäfvert (M)

Ingemar Ljunggren (M)

att till Kommunförbundet Västernorrland för mandatperioden 2019-2022 välja
följande
Ombud till förbundsmöte (4 st)

Ersättare (4 st)

Andreas Sjölander (S)

Ingemar Wiklander (KD)

Ingrid Nilsson (V)

Ann Charlotte Wisén (S)

Johan Sundqvist (MP)

Monica Fällström (S)

Anders Gäfvert (M)

Margareta Tjärnlund (M)

Styrelseledamot (2 st)

Ersättare för styrelseledamot (2 st)

Andreas Sjölander (S)

Ingrid Nilsson (V)

Christina Lindberg (C)

Margareta Tjärnlund (M)

Ledamot skolnämndpresidiet (2 st)
Monica Fällström (S)
Bengt Jansson (L)
Ledamot vuxenutbildningsnämndpresidiet (2 st)
Sverker Ågren (KD)
Bengt Wallgren (M)
Ledamot i socialnämndpresidiet (2 st)
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Krister Fagerström McCarthy (S)
Margareta Tjärnlund (M)
Ledamot i kultur- och

fritidspresidiet (2 st)

Johan Sundqvist (MP)

Knapp Britta Thyr (MP)

Christina Lindberg (C)

Christian Wasell (M)

att till Näringslivsarkiv i Norrland för mandatperioden 2019-2022 välja
följande
Ledamöter (1 st)

Ersättare (1 st)

Bo Anders Öberg (S)

Björn Tunberg (M)

Ombud vid bolagsstämma (1 st)

Ersättare för ombud vid
bolagsstämma (1 st)

Göran Norlander (S)

Kristoffer Bodin (M)

att till Härnösands jaktvårdskrets för mandatperioden 2019-2022 välja följande
Ombud
Raymond Rinnan (S)
att till Högsjö jaktvårdskrets för mandatperioden 2019-2022 välja följande
Ombud
Lars Gunnar Hultin (V)
att till Mellersta Norrlands pensionsstiftelse för mandatperioden 2019-2022 välja
följande
Ordförande
Göran Norlander (S)
att till Direktionen för sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse välja
följande
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att till Direktionen för rådman E Nybergs Pensionsfond välja följande
Ledamot (1 st)

Ersättare (1 st)

Rune Danielsson (S)

Sarah Karlsson (L)

att till Samordningsförbundet Härnösand-Timrå välja följande
Ledamot 1 st

Ersättare (1 st)

Nina Skyttberg (S)

Margareta Tjärnlund (M)

Yttranden
I ärendet yttrar sig Lennart Bolander (M) och Ann Charlotte Visén (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) föreslår Knapp Britta Thyr (MP) istället för Johan
Sundqvist (MP) som ersättare i Höga Kusten destinationsutveckling AB.
Christina Lindberg (C) föreslår Erik Hultin (C) som ledamot i Höga Kusten
destinationsutveckling AB.
Anders Gäfvert (M) föreslår Ida Skogström (M) som ledamot och Olle Löfgren
(L) som ersättare i Höga kusten destinationsutveckling AB.
_____
Ida Skogström (M) föreslår Anders Gäfvert (M) som ledamot i
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen.
Erik Hultin (C) föreslår Christina Lindberg (C) som ledamot i
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen.
_____
Ida Skogström (M) föreslår Anders Gäfvert (M) som ombud till
Kommunförbundet Västernorrlands förbundsmöte och istället för sig själv
Margareta Tjärnlund (M) som ersättare för ombud till förbundsmötet.
Ida Skogström (M) föreslår Anders Gäfvert (M) som styrelseledamot till
Kommunförbundet Västernorrland och som ersättare för styrelseledamot
Margareta Tjärnlund (M).
Erik Hultin (C) föreslår Christina Lindberg (C) som styrelseledamot till
Kommunförbundet Västernorrland.
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Anders Gäfvert (M) återtar sin kandidatur till styrelseledamot i
Kommunförbundet Västernorrland.
Propositionsordning 1
Val av ledamöter och ersättare till Höga Kusten destinationsutveckling AB:
Ordföranden finner att det avseende den första ledamotsplatsen och de två
ersättarplatserna endast finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande
förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det i valet till den andra ledamotsplatsen finns två förslag
till beslut: Centerpartiets förslag Erik Hultin (C) och Moderaternas förslag Ida
Skogström (M).
Då förslagen gäller personval genomförs sluten omröstning (se votering 1 nedan).
Propositionsordning 2
Val av ledamöter och ersättare till Räddningstjänstförbundet Höga Kusten –
Ådalen
Ordföranden finner att det avseende den första ledamotsplatsen och de två
ersättarplatserna endast finns ett förslag till beslut, valberedningens förslag.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande
förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det i valet till den andra ledamotsplatsen finns två förslag
till beslut: Centerpartiets förslag Christina Lindberg (C) och Moderaternas förslag
Anders Gäfvert (M).
Då förslagen gäller personval genomförs sluten omröstning (se votering 2 nedan).
Propositionsordning 3
Ordföranden finner att det i samtliga valen förutom dem gällande Höga Kusten
destinationsutveckling AB och Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen
endast finns ett förslag till beslut.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
befintligt förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med befintligt
förslag.
Votering 1
Ledamot nummer 2 till Höga Kusten destinationsutveckling AB väljs genom
sluten omröstning enligt följande.
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Justerarna kontrollerar att valurnan är tom varefter ledamöterna lägger var sin
valsedel i urnan efter sekreterarens upprop.
Mötet ajourneras för rösträkning.
Med 15 röster för Moderaternas förslag mot 5 röster för Centerpartiets förslag
samt 19 blanka röster och 3 som avstår finner ordföranden att fullmäktige beslutar
att välja Ida Skogström (M) till ledamot i Höga kusten destinationsutveckling AB.
Ordföranden har avstått från att rösta.
Votering 2
Ledamot nummer två till Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen väljs
genom sluten omröstning enligt följande.
Justerarna kontrollerar att valurnan är tom varefter ledamöterna lägger var sin
valsedel i urnan efter sekreterarens upprop.
Mötet ajourneras för rösträkning.
Med 15 röster för Moderaternas förslag mot 6 röster för Centerpartiets förslag, 19
blanka och 2 som avstår, finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet
med Moderaternas förslag och Anders Gäfvert (M) väljs som ledamot till
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen. Ordföranden har avstått från att
rösta.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag valberedning 2019-01-22
______
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§9

Dnr 2019-000032 1.1.1.1

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärenden för kännedom läggs 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. Fullmäktige har den 28 januari
2019 fått följande ärenden för kännedom:
Protokollsutdrag skolnämnden § 132, 2018-12-13, Skolflyttarna – Redovisning av
genomförda omorganisationer av Härnösands Gymnasium och årskurs 7-9–
enheter
Protokollsutdrag skolnämnden § 129, 2018-12-13, Översyn förskolan – behovet
av förskolor och förskoleplatser
Granskning av delegationer, socialnämnden Granskning av delegationer,
skolnämnden
Granskning av handläggningsrutiner enligt SoL, socialnämnden
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31 samt revisionsrapport
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten
Brev från kommunstyrelseordförandena i Härnösand och Sollefteå till
näringsminister Mikael Damberg angående etablering av industri på
glesbefolkade områden.
______
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§ 10

Dnr 2019-000031 1.1.1.1

Korta frågor - korta svar 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Åke Hamrin (V) besvarar frågan från Olle Löfgren (L) angående övriga kostnader
i skolnämndens budget som ställdes vid förra mötet.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till Andreas Sjölander (S) angående
sjöfartsutbildningen.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Christina Lindberg (C) ställer en fråga angående ärenden för kännedom: ett beslut
som skolnämnden fattat om utvärdering och uppföljning av skolflytten till Åke
Hamrin (V).
Åke Hamrin (V) besvarar frågan.
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga till majoriteten angående valet av
oppositionsrådet Christina Lindberg (C) till Kommunförbundet Västernorrland.
Göran Norlander (S) besvarar frågan.
Christian Wasell (M) ställer en fråga om rekrytering av nya ekonomer till
kommunen till Andreas Sjölander (S).
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Andreas Sjölander (S) ställer en fråga till Lennart Bergström (SD) om
Moderaternas och Liberalernas budget och sjöfartsprogrammet.
Christina Lindberg (C) ställer en fråga angående sålda tomter och utveckling på
Lövudden till Andreas Sjölander (S).
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om behandling av ärendet om
sjöfartsprogrammet på skolnämnden till Monica Fällström (S).
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
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Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kommunens ekonomirapport till
kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga till Christina Lindberg (C) angående
varför hon avsäger sig samarbete med SD men behåller lönen.
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga till Knapp Britta Thyr (MP) om hur mycket
kommunen investerat i projektet med E4 i Älandsbro.
Knapp Britta Thyr (MP) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om huruvida lagtexthäftet Kommunallagen
kan delas ut till fullmäktigeledamöter till Göran Norlander (S).
Frågan besvaras av Göran Norlander (S).
Christina Lindberg (C) besvarar Lennart Bergströms (SD) fråga.
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 och kommunstyrelsens utskott.
______
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§ 11

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer
och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna Medborgarförslag – Ställa upp toavagn och sopsorteringskärl på
parkeringen vid Vårdkasens spårcentral (KS2019-000008) till samhällsnämnden
för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Vinterpark vid Simhallen (KS2019- 000007)
till samhällsnämnden för beredning och besvarande samt
att överlämna Medborgarförslag – Förbjud fordonstrafik för obehöriga på
Storgatan (KS2018-000539) till samhällsnämnden för beredning och besvarande.
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
Hantering av medborgarförslag har ändrats från och med 2019-01-01. De aktuella
medborgarförslagen har kommit in till fullmäktige under december månad 2018
och hanteras därmed enligt 2018 års regler.
Beslutsunderlag
Inkomna medborgarförslag enligt ovan
______
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