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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 17 december 2018 kl.13:15 – 19:15
Ajournering kl.14:30-15:10, 17:04-17:15, 17:40-17:43, 18:20-18.25, 18:33-18:37,
18:45-18:50

Beslutande

Ledamöter

Se lista på sidan 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Björn Nordling (S) och Lennart Bolander (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-12-20, kl.09:15

Se lista på sidan 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Göran Norlander
Justerare
Björn Nordling (S)

Lennart Bolander (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-01-11

§§ 132-155

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
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

Agneta Jonsson §§ 140-155

Lennart Molin

Lotten Vidmark

Birgitta Alevård §§ 140-155
Anders Bergkvist §§ 140-155

Göran Håden

Bengt Wallgren §§ 140-155

Anette Åström §§ 150-155

Parti

Närvaro

S
S
S
S
S

X
X
X
§§ 132-139
X

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
§§ 132-140,
§§ 142-155
X
§§ 132-139
§§ 132-139
X
X
X
X
X
X
X
X
X
§§ 132-139
X
X
X
X
X
X
X
X
§§ 132-149
X
X

SD
SD
L
M
S

X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
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

Tjänstgöring

X
X
X
§§ 132-138
§§ 132-138
X
X
X
X
X
X
X
§§ 132-138
X
X
X
X
X

Ebba Hansson
Katrin Sjödin
Nina Skyttberg §§ 140-155

Martin Neldén §§ 140-155
Malin Lindroth §§ 140-155
Amanda Lind
Linda Borg §§ 140-155

Ulrika Jonsson §§ 150-155

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Voteringslista, votering nr 1, § 136 Motion – Införande av
uppförandekod i skolan
Namn
Göran Norlander (S)
Kristoffer Bodin (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Andreas Sjölander (S)
Ann Charlotte Visén (S)
Magnus Oskarsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Krister Fagerström Mccarthy (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Ebba Hansson (S)
Anne Catherine Genberg (S)
Björn Nordling (S)
Katrin Sjödin (S)
Johan Nilsson (S)
Susanne Forsberg (S)
Martin Neldén (V)
Ingrid Nilsson (V)
Malin Lindroth (V)
Knapp Britta Thyr (MP)
Hibo Abdullahi (MP)
Amanda Lind (MP)
Mai Nahas (KD)
Ingemar Wiklander (KD)
Sven Ingemar Vernersson (SD)
Lennart Bergström (SD)
Per-Eric Norberg (C)
Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Annette Nordin (C)
Kent Steiner (SD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Jonsson (SD)
Kenneth Lunneborg (SD)
Ida Skogström (M)
Anders Gäfvert (M)
Lennart Bolander (M)
Margareta Tjärnlund (M)
Christian Wasell (M)
Eva-Clara Viklund (M)
Olle Löfgren (L)
Linda Borg (M)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Lennart Molin (S)

Lotten Vidmark (S)

Göran Håden (MP)

Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Liberalerna
Moderaterna

Utdragsbestyrkande

Röst
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Voteringslista votering nr 2, § 136, Motion – införande av
uppförandekod i skolan
Namn
Göran Norlander (S)
Kristoffer Bodin (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Andreas Sjölander (S)
Ann Charlotte Visén (S)
Magnus Oskarsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Krister Fagerström Mccarthy (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Ebba Hansson (S)
Anne Catherine Genberg (S)
Björn Nordling (S)
Katrin Sjödin (S)
Johan Nilsson (S)
Susanne Forsberg (S)
Martin Neldén (V)
Ingrid Nilsson (V)
Malin Lindroth (V)
Åke Hamrin (V)
Knapp Britta Thyr (MP)
Hibo Abdullahi (MP)
Amanda Lind (MP)
Mai Nahas (KD)
Ingemar Wiklander (KD)
Sven Ingemar Vernersson (SD)
Lennart Bergström (SD)
Per-Eric Norberg (C)
Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Annette Nordin (C)
Kent Steiner (SD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Jonsson (SD)
Kenneth Lunneborg (SD)
Ida Skogström (M)
Anders Gäfvert (M)
Lennart Bolander (M)
Margareta Tjärnlund (M)
Christian Wasell (M)
Eva-Clara Viklund (M)
Olle Löfgren (L)
Linda Borg (M)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Lennart Molin (S)

Lotten Vidmark (S)

Göran Håden (MP)

Utdragsbestyrkande

Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Liberalerna
Moderaterna

Röst
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Voteringslista § 137, Beslut inför bildandet av en gemensam
bussgodsorganisation
Namn
Göran Norlander (S)
Kristoffer Bodin (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Andreas Sjölander (S)
Ann Charlotte Visén (S)
Magnus Oskarsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Krister Fagerström Mccarthy (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Ebba Hansson (S)
Anne Catherine Genberg (S)
Björn Nordling (S)
Katrin Sjödin (S)
Johan Nilsson (S)
Susanne Forsberg (S)
Martin Neldén (V)
Ingrid Nilsson (V)
Malin Lindroth (V)
Åke Hamrin (V)
Knapp Britta Thyr (MP)
Hibo Abdullahi (MP)
Amanda Lind (MP)
Mai Nahas (KD)
Ingemar Wiklander (KD)
Sven Ingemar Vernersson (SD)
Lennart Bergström (SD)
Per-Eric Norberg (C)
Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Annette Nordin (C)
Kent Steiner (SD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Jonsson (SD)
Kenneth Lunneborg (SD)
Ida Skogström (M)
Anders Gäfvert (M)
Lennart Bolander (M)
Margareta Tjärnlund (M)
Christian Wasell (M)
Eva-Clara Viklund (M)
Olle Löfgren (L)
Linda Borg (M)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Lennart Molin (S)

Lotten Vidmark (S)

Göran Håden (MP)

Utdragsbestyrkande

Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Liberalerna
Moderaterna

Röst
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Voteringslista, votering nr 1, § 139, Budget 2019
Namn
Göran Norlander (S)
Kristoffer Bodin (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Andreas Sjölander (S)
Ann Charlotte Visén (S)
Magnus Oskarsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Krister Fagerström Mccarthy (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Ebba Hansson (S)
Anne Catherine Genberg (S)
Björn Nordling (S)
Katrin Sjödin (S)
Johan Nilsson (S)
Susanne Forsberg (S)
Martin Neldén (V)
Ingrid Nilsson (V)
Malin Lindroth (V)
Åke Hamrin (V)
Knapp Britta Thyr (MP)
Hibo Abdullahi (MP)
Amanda LInd (MP)
Mai Nahas (KD)
Ingemar Wiklander (KD)
Sven Ingemar Vernersson (SD)
Lennart Bergström (SD)
Per-Eric Norberg (C)
Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Annette Nordin (C)
Kent Steiner (SD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Jonsson (SD)
Kenneth Lunneborg (SD)
Ida Skogström (M)
Anders Gäfvert (M)
Lennart Bolander (M)
Margareta Tjärnlund (M)
Christian Wasell (M)
Eva-Clara Viklund (M)
Olle Löfgren (L)
Linda Borg (M)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Lennart Molin (S)

Lotten Vidmark (S)

Göran Håden (MP)

Utdragsbestyrkande

Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Liberalerna
Moderaterna

Röst
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Voteringslista, votering nr 2, § 139, Budget 2019
Namn
Göran Norlander (S)
Kristoffer Bodin (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Andreas Sjölander (S)
Ann Charlotte Visén (S)
Magnus Oskarsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Krister Fagerström Mccarthy (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Ebba Hansson (S)
Anne Catherine Genberg (S)
Björn Nordling (S)
Katrin Sjödin (S)
Johan Nilsson (S)
Susanne Forsberg (S)
Martin Neldén (V)
Ingrid Nilsson (V)
Malin Lindroth (V)
Åke Hamrin (V)
Knapp Britta Thyr (MP)
Hibo Abdullahi (MP)
Amanda Lind (MP)
Mai Nahas (KD)
Ingemar Wiklander (KD)
Sven Ingemar Vernersson (SD)
Lennart Bergström (SD)
Per-Eric Norberg (C)
Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Annette Nordin (C)
Kent Steiner (SD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Jonsson (SD)
Kenneth Lunneborg (SD)
Ida Skogström (M)
Anders Gäfvert (M)
Lennart Bolander (M)
Margareta Tjärnlund (M)
Christian Wasell (M)
Eva-Clara Viklund (M)
Olle Löfgren (L)
Linda Borg (M)

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Lennart Molin (S)

Lotten Vidmark(S)

Göran Håden (MP)

Utdragsbestyrkande

Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Liberalerna
Moderaterna

Röst
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 132 Dnr 50587

Godkännande av dagordning ............................................................................ 11
§ 133 Dnr 32625

Informationsärenden ......................................................................................... 12
§ 134 Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018...................................................................... 13
§ 135 Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018......................................... 14
§ 136 Dnr 2018-000194 600

Motion - Införande av en Uppförandekod i skolan ............................................. 15
§ 137 Dnr 2017-000290 510

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation ......................... 19
§ 138 Dnr 2018-000444 206

Taxa - plan- och bygglov ................................................................................... 24
§ 139 Dnr 2018-000517 041

Budget 2019 ..................................................................................................... 27
§ 140 Dnr 2018-000502 750

Avtal kommungemensam familjehemsvård ....................................................... 30
§ 141 Dnr 2018-000506 040

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden ................................................... 34
§ 142 Dnr 2018-000511 000

Finanspolicy ...................................................................................................... 36
§ 143 Dnr 2018-000487 045

Borgenstak 2019 ............................................................................................... 37
§ 144 Dnr 2018-000422 000

Reglemente för rådet för trygghet och hälsa ..................................................... 42
§ 145 Dnr 2018-000439 003

Policy - Systematiskt brandskyddsarbete .......................................................... 43
§ 146 Dnr 2018-000462 450

Hemställan om beslut om fastighetsrenhållning 2019........................................ 44
§ 147 Dnr 2018-000489 101

Anmälan av gruppledare för mandatperioden 2018-2022.................................. 47
§ 148 Dnr 2018-000400 110

Val till mandatperioden 2019-2022 .................................................................... 48
§ 149 Dnr 2018-000508 101

Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden 2019 - 2022 ................... 59
§ 150 Dnr 50801

Beslut om undantag för revisorer ...................................................................... 61
§ 151 Dnr 28254

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 62
§ 152 Dnr 2018-000451 101

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag ............................ 63
§ 153 Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 64
§ 154 Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 65
§ 155 Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018 ......................................... 67

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

§ 132

Dnr 50587

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen med följande ändringar:
Ärende nr 7, Anstånd för budget i balans - Socialnämnden, och ärende nr 9,
Budget 2019, byter plats så att Budget 2019 kommer först.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

§ 133

Dnr 32625

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Tillgänglighetsrådets ordförande, Agneta Jonsson (S) delar ut
tillgänglighetspriset till Ronny Walter på IF Rycket.
Uno Jonsson, tillväxtchef, informerar om pågående projektet på Smitingen.
Sofia Pettersson, kommundirektör, informerar om kommunens ekonomi.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

§ 134

Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om
aktuella granskningar. Bo-Anders Öberg (S), revisionens 2:e vice ordförande,
redogör för revisionens arbete.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

§ 135

Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018
Inga frågor har inkommit till allmänhetens frågestund.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

§ 136

Dnr 2018-000194 600

Motion - Införande av en Uppförandekod i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Åke Hamrin (V), Lennart
Bolander (M), Olle Löfgren (L), Lennart Bergström (SD) och Magnus
Oscarsson (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S), Åke Hamrin (V) och Magnus Oscarsson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Bolander (M) och Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till motionen.
Olle Löfgren (L) yrkar bifall till skolnämndens förslag med tilläggsattsats
enligt följande: att uppdra till skolkontoret att tillsammans med stadens
rektorer upprätta ett förväntansdokument till varje skola. Vidare ska alla
skolor följa samma konsekvenstrappa när elever bryter mot detta
förväntansdokument och svensk lag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag,
Lennart Bolanders (M) förslag och Olle Löfgrens (L) förslag.
För att först besluta om motförslag till liggande förslag ställer ordföranden
Lennart Bolanders (M) och Olle Löfgrens (L) förslag mot varandra och
finner att Lennart Bolanders (M) förslag antas.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall 1
Ordföranden ställer följande propositionsordning:
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Den som vill att Lennart Bolanders (M) förslag ska antas som motförslag till
liggande förslag röstar ”ja” och den som vill att Olle Löfgrens (L) förslag
ska antas som motförslag till liggande förslag röstar ”nej”.
Med 12 ja-röster mot 8 nej-röster och 22 som avstår finner ordföranden att
fullmäktige antar Lennart Bolanders (M) förslag som motförslag till liggande
förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslista nr.1 på s.4.
Propositionsordning 2
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande
förslag.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med Lennart
Bolanders (M) förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall 2
Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med liggande förslag
röstar ”ja” och den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med
Lennart Bolanders (M) förslag röstar ”nej”.
Med 28 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordföranden att fullmäktige har
beslutat i enlighet med liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslista nr.2 på s.5.
Bakgrund
Lennart Bolander (M) har lämnat en motion till fullmäktige där han föreslår
att Skolnämnden utreder och kommer med förslag på att förbättra
arbetssituationen i skolan i syfte att höja undervisningsnivån och därmed
resultatet, samt att skolnämnden utarbetar och lämnar förslag på någon form
av uppförandekod.
Motionen har varit på remiss till skolnämnden.
Skollagen slår fast att:
”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar
om ordningsregler” (Skollagen 5 kap § 5)
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Skolorna i Härnösands kommun arbetar kontinuerligt med ordning,
uppförande och värdegrund. Arbetet sker i enlighet med skollagen och
läroplaner.
Varje skola ansvarar för att ta fram sina ordningsregler i samverkan med
eleverna. Denna samverkan med eleverna sker på mentorstid eller med
klassläraren i fritidshemmet och på elevråd. Ordningsreglerna beslutas av
rektor. Genom skolråden ges vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i
framtagandet och uppföljning av ordningsreglerna.
Värdegrundsarbetet är ständigt pågående i både skolans och förskolans
arbete. De ordningsregler som tillämpas kan skilja sig åt mellan skolorna,
beroende på vad elever, lärare och vårdnadshavare anser behövas. Att arbeta
fram en central uppförandekod på det sätt som motionären föreslår skulle
begränsa skolornas möjlighet att anpassa arbetet till sin egen verksamhet.
Motionärens andra förslag, att skolnämnden ska utreda och komma med
förslag på att förbättra arbetssituationen i skolan måste anses ligga i skolans
dagliga arbete. I grundskolans läroplan finns följande stycke
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta
och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen
främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska
präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och
fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett
kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till
nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”
(Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet)
Kommunledningskontorets bedömning är att skolan redan idag arbetar aktivt
med de frågor som motionären lyfter. Att utreda frågorna, så som
motionären föreslår, skulle ta resurser från det redan pågående arbetet och
bedöms inte tillföra ytterligare kvalitet till verksamheten.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 208 2018-12-04
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 79 2018-11-13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-10
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Protokollsutdrag skolnämnden § 78 2018-08-30
Skolförvaltningen, yttrande, 2018-08-15
Motion, Lennart Bolander (M), 2018-04-13
______
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§ 137

Dnr 2017-000290 510

Beslut inför bildandet av en gemensam
bussgodsorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande
gemensamma bolaget,
att Bussgods i Norr AB, det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB
grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för
kommande fusion,
att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt
fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB,
att Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva
Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter
genomföra en formell fusion under hösten 2018,
att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett
aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma bussgodsbolaget
Bussgods i Norr AB,
att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett
borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det gemensamma
bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB,
att Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i
Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare
för respektive bolag,
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar
likalydande beslut och
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 111, Beslut inför
bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen.
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Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart
Bergström (SD) och Knapp Britta Thyr (MP).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) och Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag
till kommunstyrelsen, nämligen:
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 111, bildande av ny
bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen,
att avvakta med att godkänna Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag till förvärv av aktierna för
Bussgods Västerbotten AB med tillhörande förslag till köpeskilling,
borgenåtagande och aktieägartillskott samt
att uppdra åt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) att återkomma med en behovsanalys, en konkurrensanalys
och en konsekvensanalys för Bussgods i Norr AB senast 2019-06-30.
Lennart Bergström (SD) yrkar i första hand återremiss för att utreda frågan
om ny bussterminal i Härnösand och i andra hand bifall till Anders Gäfverts
(M) förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag,
Anders Gäfverts (M) förslag och Lennart Bergströms (SD) förslag.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar sedan om fullmäktige avser att besluta i enlighet med
Lennart Bergströms (SD) yrkande om återremiss.
Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden frågar först om fullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden frågar sedan om fullmäktige avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs.
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Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att
fullmäktige ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ”ja” och den
som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M)
förslag röstar ”nej”.
Med 28 ja-röster mot 14 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslista på s.6.
Bakgrund
I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och
länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till
vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra
bussgodsverksamheterna i regionen till en gemensam organisation.
Bakgrunden till uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som
skulle kunna innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam
organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov
och därigenom öka intäkterna som skulle säkerställa bolagets framtid.
Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där
trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna.
I november 2017 beslutade dock Region Jämtland/Härjedalen att avveckla
bussgodsverksamheten i Jämtlands län. Mot bakgrund av den förändrade
ägarbilden behövdes ett nytt inriktningsbeslut hos medlemmarna.
Beslut fattades tidigare i ärendet av kommunfullmäktige 2017-05-30 § 123
gällande bildande av det gemensamma bussgodsbolaget med de 4
nordligaste länen. Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden med tre (3)
ägare istället för fyra (4) behövs ett nytt inriktningsbeslut hos medlemmarna.
Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja av att
genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre
län. Då ägarbilden förändrats och för att kunna gå vidare med bildandet av
det nya bolaget krävs därför ett nytt beslut av respektive medlems kommunfullmäktige.
Det gemensamma bolaget ska verka på godsmarknaden i Norrland och med
sin bredare verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom
att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det
geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrland.
Många av frakterna går idag med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre
orter är Bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods
och därför en viktig samhällstjänst. En förändring av strukturen för dagens
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bussgodsorganisation i Västernorrland är därför viktig för att säkerställa
bolagets överlevnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de juridiska och ekonomiska
grunderna för förslaget fortsatt har brister, framförallt att det kommunala
ändamålet med förvärvet är oklart uttryckt och är tveksamt motiverat. Av
den anledningen bör begäran från kollektivtrafikmyndigheten inte behandlas
förrän en utredning har preciserat lagligheten i och effekten av
organisationsförslaget samt de konsekvenser som det medför. Därefter bör
edlemmarna pröva frågan på nytt om bildandet av en gemensam nordlig
organisation för bussgods.
Efter den första utredningen tog Region Jämtland Härjedalen beslut hösten
2017 om att avveckla Bussgods i syfte att sänka kostnaderna och därmed
lämnade Jämtland det tänkta samarbetet om ett gemensamt bussgodsbolag i
norr. Jämtlands ställningstagande gör att frågan måste granskas på nytt och i
ett bredare sammanhang. Om Jämtland med sin struktur av flera glesbygdskommuner kan lösa transportbehovet på annat sätt, utan bildandet av en
gemensam organisation, borde motsvarande lösning vara möjlig även i
Västernorrland. Frågan är om kommunen ska förvärva bolag och bedriva
kommersiell verksamhet på en marknad som redan har transporttjänster och
företag som helt eller delvis kan tillgodose behovet.
Den kommunala kompetensen regleras i 2 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725). Om det är det enda alternativet i vissa landsbygdskommuner att
Bussgods utför transporttjänster kan det vara befogat. Om det dessutom
främst rör sig om att som tidigare utnyttja lastutrymme i kollektivtrafikens
bussar, som en slags tilläggstjänst, kan det även ses som en konkurrens av
mindre omfattning även där privata transportörer agerar.
Kommunen får inte snedvrida konkurrensen om det inte kan försvaras med
ett allmänt intresse, se 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579). I det här
fallet vill den föreslagna bussgodsorganisationen verka både på en marknad
där det finns andra transportlösningar och där det inte finns.
Angiven volym och att det är över en stor geografi väcker också frågan om
det är förenligt med den kommunala kompetensen, om det är lämpligt,
ändamålsenligt och skäligt att kommunen ägnar sig åt verksamheten.
Schenker och Postnord är två konkurrenter till Bussgods, som också
levererar gods till stora geografiska områden i Västernorrland.
Det saknas en tydlig utredning som svarar på frågan vad som skulle hända
om Bussgods lades ned istället för att den uppgick i en ny organisation. En
sådan utredning tycks föreligga vid Jämtlands ställningstagande.
Slutsatsen är att kommunen inte borde ta ställning till förslaget utan att med
säkerhet veta att det inte snedvrider konkurrensen på en befintlig marknad.
Det är därför avgörande att förslaget kompletteras med en analys av
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marknadsläget som innehåller det bedömda behovet av transporttjänster och
konkurrensläget, samt bedömer konsekvenserna av att ett stort
bussgodsbolag går in på marknaden i en så stor geografi.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 209 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19
Missiv - Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr
Bilagorna 1-7 till Missivet
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 111 2017-06-19
______
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§ 138

Dnr 2018-000444 206

Taxa - plan- och bygglov
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagda
taxa att tillämpas i ärenden gällande planering och bygglov,
att fastställa handläggningskostnaden till 1 184 kr per timme,
att ny taxa för plan- och bygglov ska gälla från 1 januari 2019 samt
att handläggningskostnaden per timme ska räknas upp en gång per år i
enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Erik Hultin (C), Christian Wasell
(M), Knapp Britta Thyr (MP), Olle Löfgren (L), Andreas Sjölander (S) och
Lennart Bergström (SD).
Yrkanden
Göran Norlander (S) yrkar att sista attsatsen i liggande förslag, att delegera
beslutanderätten att justera taxan i enlighet med Prisindex för
kommunalverksamhet (PKV) till samhällsnämnden, utgår.
Christian Wasell (M) och Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till Göran Norlanders (S) förslag samt till
kommunstyrelsens förslag.
Erik Hultin (C) och Lennart Bergström (SD) yrkar att ärendet återremitteras
till samhällsförvaltningen.
Erik Hultin (C) återtar sitt yrkande om återremiss.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag,
Göran Norlanders (S) justeringsförslag samt Lennart Bergströms (SD)
förslag om återremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(67)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Kommunfullmäktige

Ordföranden frågar först om fullmäktige avser att avgöra ärendet idag och
sedan om fullmäktige avser att återremittera ärendet.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden frågar först om fullmäktige avser att besluta i enlighet med
Göran Norlanders (S) justeringsförslag (att sista attsatsen i liggande förslag
utgår).
Ordföranden frågar sedan om fullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag med Göran Norlanders (S) justeringsförslag (att sista
attsatsen i liggande förslag utgår).
Bakgrund
Samhällsnämnden vill att taxorna för plan och bygglov ska justeras för att
bättre motsvara de kostnader som kommunen har för handläggning av planoch byggärenden. Nuvarande taxa har inte ändrats sedan 2011 trots inflation
och ökad komplexitet i handläggningsarbetet.
Kommunen är inte tvingad att ta ut taxor för plan- och bygglov men kan göra
det istället för att använda skattemedel. Dock ska taxan vara utformad så att
den endast täcker de kostnader kommunen har för det arbete som utförs.
Förslaget på ny taxa grundar sig på en ny beräkningsmetod från Sveriges
kommuner och Landsting, SKL. De föreslagna taxorna är mer enhetliga för
att leva upp till kommunallagens krav på likabehandling, vilket i vissa fall
innebär att taxan blir betydligt högre och i andra fall att den sänks. Exempel
på förändringarna i taxan finns i bilagan Exempel på tillämpningen av
bygglovstaxa 2019.
Samhällsnämnden vill också att taxan justeras årligen enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) så att den följer med i kostnadsutvecklingen.
Nämnden vill också själva ha möjligheten att justera taxan enligt PKV utan
att det krävs ett fullmäktigebeslut i framtiden.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från
samhällsnämndens förslag.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Genom att täcka kostnader för hanteringen av plan- och bygglov genom
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taxor kan skattemedel användas till andra ändamål. Det är också viktigt att
taxan utformas i enlighet med gällande lagar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 211 2018-12-04
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 83 2018-11-13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-02
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 182 2018-10-25
Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen 2018-10-08
Taxebestämmelser Plan- och byggverksamhet (Dnr SAM18-2626)
______
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§ 139

Dnr 2018-000517 041

Budget 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta majoritetens förslag till mål och budget för 2019 enligt bilaga,
att fastställa resultatuppdrag för styrelse och nämnder i enlighet med bilaga,
att uppta lån om 20 mnkr för färdigställandet av Järnvägsviadukten och
att uppdra till socialnämnden att inarbeta arbetet med
kvinnofridssamordning inom befintlig resursram.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Anders
Gäfvert (M), Knapp Britta Thyr (MP), Ingrid Nilsson (V), Ingemar
Wiklander (KD), Christian Wasell (M), Åke Hamrin (V), Krister Fagerström
McCarthy (S), Eva Olstedt Lundgren (L), Johan Nilsson (S), Olle Löfgren
(L), Göran Håden (MP), Margareta Tjärnlund (M) och Karl Rönnkvist (C).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP), Ingrid Nilsson (V), Åke Hamrin (V), Johan Nilsson
(S) och Göran Håden (MP) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra
till socialnämnden att inarbeta arbetet med kvinnofridssamordning inom
befintlig resursram.
Ingemar Wiklander (KD), Krister Fagerström McCarthy (S) och Ann
Charlotte Visén (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag samt bifall till
Andreas Sjölanders (S) förslag.
Christina Lindberg (C) och Karl Rönnqvist (C) yrkar bifall till Centerpartiets
budgetförslag.
Anders Gäfvert (M), Christian Wasell (M), Eva Olstedt Lundgren (L) och
Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas
budgetförslag.
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Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag med
Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag, Centerpartiets budgetförslag samt
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
För att först besluta om motförslag till liggande förslag ställer ordföranden
Centerpartiets förslag mot Moderaternas och Liberalernas förslag och finner
att Moderaternas och Liberalernas förslag antas.
Votering begärs och genomförs.
Votering och utfall 1
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
Moderaternas och Liberalernas förslag ska antas som motförslag till liggande
förslag röstar ”ja”. Den som vill att Centerpartiets förslag ska antas som
motförslag till liggande förslag röstar ”nej”.
Med 15 ja-röster mot 5 nej-röster och 23 som avstår finner ordföranden att
Moderaternas och Liberalernas förslag antas som motförslag till liggande
förslag.
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av voteringslista nr.1 på s.7.
Propositionsordning 2
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med
Moderaternas och Liberalernas förslag.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med liggande
förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och genomförs.
Votering och utfall 2
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
fullmäktige ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ”ja” och den
som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med Moderaternas och
Liberalernas förslag röstar ”nej”.
Med 23 ja-röster mot 15 nej-röster och 5 som avstår finner ordföranden att
fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslista nr.2 på s.8.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att besluta i enlighet med Andreas
Sjölanders (S) tilläggsförslag och finner att så sker.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 216, 2018-12-04
Ordförandeförslag kommunstyrelsen 2018-12-04
Majoritetens förslag till Årsplan 2019
Moderaternas och Liberalernas förslag på mål, budget och skattesats 2019
Centerpartiets förslag till budget, mål och skattesats 2019
______
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§ 140

Dnr 2018-000502 750

Avtal kommungemensam familjehemsvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat avtal för kommungemensam familjehemsvård,
att uppdra till socialnämnden att underteckna avtal om gemensam
familjehemsvård samt
att socialnämnden efter ett år delger kommunfullmäktige utfall av de
förväntade effekterna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S) och Margaretha
Tjärnlund (M).
Yrkanden
Krister Fagerström McCarthy (S) och Margaretha Tjärnlund (M) 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
Socialnämnden fattade i maj 2018 beslut om att delta i en
kommungemensam familjehemsenhet. Förutsättning för beslutet var att
övriga fyra kommuner beslutade detsamma samt att avtalet mellan
kommunförbundet och Härnösands kommun kunde godkännas. Därutöver
fattade nämnden också beslut att ge i uppdrag till förvaltningen att
återkomma med ett kostnadsneutralt förslag.
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Den kommungemensamma familjehemsorganisationen ska möjliggöra ett
strategiskt arbete med rekrytering, stöd och utbildning till familjehem, vilket
förväntas ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster.
Beslutet att ingå i familjehemsenheten innebär att det inrättas en
kommungemensam enhet som ansvarar för rekrytering, screening och
utbildning av familjehem och jourhem, samt som fungerar som stöd till
förstärkta familjehem. Enheten förläggs organisatoriskt till
Kommunförbundet Västernorrland och geografiskt till Härnösand.
Kostnaden för uppstart beräknas uppgå till 8 mnkr, vilket innebär enligt
föreslagen fördelning mellan kommunerna en kostnad på 1,5 mnkr för
Härnösands del.
Socialförvaltningens familjehemsvård är organiserad inom Individ- och
familjeomsorgens Barn- och familjeenhet. För att leva upp till gällande
lagkrav om stärkt skydd och stöd till placerade barn är familjehemsvården
uppdelad i två inriktningar; Barnsekreterare och Familjehemssekreterare.
Familjehemssekreteraren ansvarar för rekrytering, basutredning och
utbildning och stöd till familjehemmen. Barnsekreteraren ansvara för att
följa vården och ha enskilda samtal med barnet. Ansvaret för att placeringen
fungerar enligt vårdplan ingår i barnsekreterarens arbetsuppgifter som även
innefattar överväganden eller omprövning av vården. När det gäller
placerade barns skolgång sker arbetet enligt SkolFam modellen. Totalt
omfattar familjehemsverksamheten sex tjänster varav två
familjehemssekreterare och fyra barnsekreterare.
Ekonomisk kalkyl- Redovisning av ett kostnadsneutralt förslag
Ett externt familjehem, rekryterat och arvoderat av en konsultfirma kostar i
genomsnitt 820 tkr/år, för ett egenrekryterat och arvoderat familjehem, d.v.s.
rekryterat av socialförvaltningen uppgår genomsnittskostnaden till 290
tkr/år.
2016 gjordes 10 av totalt 69 placeringar på externa familjehem. 2017 var
siffran 17 av totalt 80 och hittills under 2018 har 15 av totalt 60 placeringar
gjorts på konsulentstödda familjehem. (Siffran anger antal placeringar, inte
unika barn och unga, ett barn kan ha flera placeringar).
Bedömning är att den huvudsakliga orsaken till att externa familjehem
använts i så stor omfattning har varit bristen på egenrekryterade familjehem.
Utifrån ett antagande att de externa placeringarna minskar med fem (5)
helårsplaceringar (10 istället för 15 utifrån 2018 års utfall) av det totala
antalet familjehemsplacerade under 2019 ges en kostnadsminskning under
2019 med 2 650 tkr. Därtill kommer en kostnadsbesparing när det gäller
jourhemsplatser. I kostnaden för den gemensamma familjehemsenheten
ingår arvode till jourhem. 2017 uppgick kostnaden för jourhem till 407 500
kr. Enligt avtalsförslaget kommer kostnaden för den gemensamma
familjehemsenheten uppgå till 1 500 tkr/år vilket skulle ge en besparing
2019 på 1 550 tkr.
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Konsulentrekryterat familjehem 820 tkr/år * 5 placerade = 4 100 tkr
”Kommunalt” familjehem 290 tkr/år * 5 placerade = 1 450 tkr
Inför 2020 beräknas antalet placerade på externa familjehem minska med
ytterligare 5 d.v.s. totalt 10 färre helårsplaceringar än 2018. Vilket beräknas
ge ytterligare minskade kostnader med omkring mellan år 2018 och 2020.
Socialförvaltningens analys
Antalet placerade barn och unga ligger relativt konstant över åren. Den
förändring som ses både nationellt och lokalt är att de placerade barnens
problematik blir mer kvalificerad vilket kräver större insatser av
familjehemmen. Rekrytering av kompetenta familjehem kräver
specialkompetens, tid och ekonomiska resurser för mer genomarbetade
rekryteringsmetoder än vad som idag är möjligt att genomföra inom befintlig
verksamhet. Antalet familjehem rekryterade av externa aktörer har ökat
under de senaste åren. Anledningen är svårigheten för kommunens
verksamhet att rekrytera och konkurrera med externa konsultföretag som
kunnat erbjuda bättre stöd och utbildning till ”sina” familjehem. En
länsgemensam familjehemsenhet med ansvar för rekrytering och stöd till
familjehemmen förväntas kunna arbeta effektivare med rekrytering och stöd
till familjehem inom ett större geografiskt område än den egna kommunen.
En länsgemensam familjehemsenhet kommer inte att innebära att den tar
över arbetsuppgifter från kommunens socialförvaltning. Socialförvaltningen
klarar i dagsläget inte av att rekrytera familjehem i tillräcklig omfattning
samt mäktar heller inte med de lagstadgade arbetsuppgifterna med att
tillgodose familjehemmens behov av utbildning och stöd.
Den ekonomiska besparingen blir därför på sikt att de konsultrekryterade
familjehemmen behöver användas i betydligt mindre omfattning och endast
utifrån ett specifikt vårdbehov.
Sammanfattning
I och med ett avtal om kommungemensam familjehemsvård tecknas får de
deltagande kommunerna möjlighet att förbättra kvalitén för den kommunala
familjehemsvården samtidigt som man kan minska de externa placeringarna
och därmed kostnaderna. Kalkylen bygger på att man 2019 kan minska
antalet externa placeringar från 15 till 10 st. I beslutsunderlaget framgår inte
hur nämnden tänkt följa upp de förväntade effekterna. För att säkerställa att
avtalet fått förväntad effekt föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en
uppföljning av avtalet med relevanta nyckeltal genomförs efter ett år och
presenteras för socialnämnden och delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 213 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-29
Protokollsutdrag socialnämnden § 183, 2018-11-22
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Avtal kommungemensam familjehemsvård
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2018-11-09
______
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§ 141

Dnr 2018-000506 040

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge socialnämnden anstånd om att kommunfullmäktige redovisa de 3.6
mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans 2019, till
senast april 2019, samt
att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa
planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till
kommunstyrelsen.
Jäv
Susanne Forsberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller
beslut i ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarthy (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) och Krister Fagerström McCarthy (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
I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för
kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av
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kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder
saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i
april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag
finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa
genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar
socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet
och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 212 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-28
Protokollsutdrag socialnämnden § 180 2018-11-22
Verksamhetsplan 2019 socialnämnden med bilagor
______
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§ 142

Dnr 2018-000511 000

Finanspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad Finanspolicy.
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
Den gällande Finanspolicyn ska revideras senast december 2018.
Ekonomiavdelningen har arbetat med att revidera det nödvändigaste för att
ha en gällande Finanspolicy. Men man ser behov av ytterligare revidering
under våren 2019 för att täcka in nya områden som tidigare inte inkluderats.
En mer omfattade revidering är en del av det behov som
ekonomiavdelningen ser i arbetet med att samordna gällande styrdokument
såväl som att förbättra och förenkla den ekonomiska styrningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 217 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-29
Finanspolicy för Härnösands kommun samt de helägda kommunala bolagen
______
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§ 143

Dnr 2018-000487 045

Borgenstak 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för 2019 ska borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden för AB
Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands Energi &
Miljö AB och Härnösands Elnät.
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp
om 62 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
757 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 28,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga belopp.
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att från och med 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,32 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2019, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
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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
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier. 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 inför 2019 ligger kvar
på samma nivå som 2018. Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på
687 mnkr.
För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås att borgenstaket höjs från
54 mnkr till 62 mnkr för investeringar i konstgräs på Bondsjöhöjdens IP.
HEMAB-koncernen
För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket höjs från 717
mnkr till 757 mnkr för bland annat fortsatt nybyggnad av fiber.
För Härnösands Elnät AB föreslås att borgenstaket under 2019 ligger kvar på
samma nivå som 2018. Borgenstaket inför 2019 föreslås därför kvarstå på
125 mnkr.
Härnösands Folkhögskola
För Härnösands Folkhögskola föreslås att borgenstaket ligger kvar på 33,2
mnkr.
Övriga bolag som kommunen borgar för
Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 8,3 mnkr.
Den enskilt största posten är borgen mot Älandsbro Folketshus som uppgår
till 2,9 mnkr.
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Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt differensen mellan nuvarande och föreslagna
borgenstak. Beloppen anges i mnkr.

Bolag

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

Aktuell
låneskuld1
2018-01-01
573,5
51,7

Borgenstak
2018
687
54

2019 Diff
687
0
62 +8

500,7
107,4

717
125

757 +40
125
0

18,1

33,2

33,2

1251,3 1616,2 1664,2

0
48

Den totala aktuella låneskulden, för ovan angivna bolag tillsammans, är
1 251,3 mnkr vid ingången av år 2018. Det totala borgenstaket för år 2018,
för angivna bolag, är 1 616,2 mnkr. Föreslaget borgenstak för 2019 innebär
en ökning med 48 mnkr till totalt 1 664,2 mnkr.
Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt ursprungsbelopp vid borgensåtagandet, beloppen
anges i tkr.

Bolag

Byggnadsföreningen Folketshus
Viksjö
Daghemmet Eko-Fröet ek.förening

Aktuell låneskuld1
2018-01-01
693,8

939,9

100,0

100

142,9

212,5

100,0
2 458,5
176,0
785,0
4 883,5

300
2 934,8
320
2 600
1 200
8 287,2

Fören. Stormhatten kooperativ
förskola
Föräldrakoop Tuvan
Älandsbro Folketshus förening
Egna hem (100 avtal 40 %)
Öbacka Sportcenter
Härnösands Orienteringsklubb
Totalt
1

Justerandes sign

Ursprungsbelopp/
Borgensbelopp

Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet 2018-01-01.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 218, 2018-12-04
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-11-19
______
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§ 144

Dnr 2018-000422 000

Reglemente för rådet för trygghet och hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa.
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
Rådet för trygghet och hälsa ansvarar för en stor del av de frågor som gäller
folkhälsa, alkohol och drogförebyggande arbete samt brottsförebyggande
arbete. Rådet består av politiker från samtliga partier. Rådet för trygghet och
hälsa ska initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som
leder till brottsförebyggande och trygghets- samt hälsofrämjande resultat.
Rådet har tidigare genomgått förändringar i organisationen och för att skapa
goda förutsättningar har ett reglemente för den nya organisationen skapats.
Det behövs en tydlig struktur för detta strategiska arbete, roller och
förväntningar bör vara tydliga för alla inblandade parter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 220, 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa
______
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§ 145

Dnr 2018-000439 003

Policy - Systematiskt brandskyddsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad Policy – Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:2.
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
Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy – Systematiskt
brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har
uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar och
de kommunala bolagen. Policyn är i stort sett densamma som tidigare med
ett tillägg av ett nationellt mål.
Policyn är framtagen för att stödja kommunens arbete för att minska antal
bränder och de konsekvenser dessa medför.
Socialt perspektiv
Policyn ger inga konsekvenser ur socialt perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Policyn ger inga konsekvenser ur ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande
utbildningar och förbättringar av brandskyddet.
Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 223, 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-26
Policy – Systematiskt brandskyddsarbete ______
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§ 146

Dnr 2018-000462 450

Hemställan om beslut om fastighetsrenhållning 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för fastighetsrenhållning för 2019 enligt Härnösands Energi &
miljö ABs förslag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Åke Hamrin (V), Ann Charlotte Visén och Lennart
Bolander (M).
Yrkanden
Ann Charlotte Visén (S) och Lennart Bolander (M) 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
Härnösands Energi & miljö AB (HEMAB) har inkommit med en hemställan
till kommunfullmäktige om att höja taxan för fastighetsrenhållning.
Taxan för fastighetsrenhållning föreslås höjas med 5,2 procent. Det ger en
intäktsökning med cirka 1,6 mnkr. HEMAB anser det nödvändig för att
kunna nå sitt budgetmål för 2019 som är minus 2 mnkr.
Fastighetsrenhållningen bedöms under 2019, inklusive taxehöjningen, gå
med underskott om ca 2 mnkr.
Vid översynen har viktiga ingångsdata för HEMAB varit:
KPI ökade med 2,3 % mellan september 17 till september 18.
Drivmedelskostnaden har ökat med 10 % vilket påverkar verksamhet med
fordon.
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Ökade kostnader för förbränning av brännbart material vid Korstaverken
under 2017. Föregående höjning av taxan täckte inte dessa
kostandsökningar.
Servicenivån inom fastighetsrenhållningen gör att fastighetsrenhållningen
går med underskott.
Det är renhållningstaxan i sin helhet som beläggs med den höjda avgiften.
Exempelvis innebär ökningen en merkostnad för en villakund med grönt och
brunt kärl på 17 kr per månad. För en villakund med flerfackskärl blir
ökningen 9 kr i månaden.
HEMAB:s renhållningstaxa är inte längre länets lägsta taxa. Med den nya
taxan förblir dock platsen samma, plats 4 av länets 7 kommuner. De senaste
årens höjda renhållningstaxa hänvisas till den ökade servicegranden inom
renhållningen. Till exempel är Härnösands kommun ensam om att ha
flerfackskärl i Västernorrland. I jämförelse med andra kommuner med
samma service ligger Härnösand på en medel nivå. Detta trotts att jämförelse
kommuner ligger i södra Sverige med skillnader i väderförhållanden och
avstånd.
Socialt perspektiv
Den nya taxa anses inte påverka det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Den nya taxan anses påverka det ekologiska perspektivet genom att
Härnösands kommun kan bibehålla den höga service som finns inom
renhållningssektorn.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
En ökad taxa påverkar det ekonomiska perspektivet. Den ökade kostnaden är
dock marginell.
Bedömning
Tidigare års justeringar av fastighetsrenhållningstaxan har sett ut enligt
följande:
2008 – 2010 oförändrad
2011 sänktes avgiften generellt med 3 %
2012 oförändrad
2013 höjdes hämtningsavgiften med 1,5 % och grundavgiften justerades
mellan olika kundgrupper.
2014 ökades kostnaden med 125 – 300kr/år beroende på kundgrupp. För
småhus var ökningen 16 %.
2015 ökade avgiften generellt med 5 %.
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2016 ökade avgiften generellt med 5 %. Senare samma år (oktober) infördes
miljöstyrande avfallstaxa vilket medförde att kunder som valde grön och
brunt kärl fick betala en högre taxa.
2017 oförändrad.
2018 ökade avgiften generellt med 2 %.
Kostnaden för en ägare av ett småhus har ökat med 636 kr eller 34 % till och
med 2018. Med den förslagna höjning av taxan kommer ökningen mellan
2013 och 2019 vara 747 kr. Vilket ger en ökad kostnad för en ägare av ett
småhus på ca. 40 %.
Kommunledningskontoret föreslår att besluta att anta renhållningstaxa för
fastighetsrenhållning för 2019. Kommunledningskontoret ser behovet av att
nå budgetmål och i framtiden få en budget i balans. Det är bra att genom den
generella höjningen av taxan främja den miljöstyrande taxan. Det medför att
kunder med fastighetsnära insamling fortsatt har billgast taxa.
Kommunledningskontoret anser dock att ökningen av taxa för
fastighetsrenhållningen kommande år bör minska. Mängden avfall som
slängs från varje abonnemang kan variera stort och bör på något sätt regleras
för att blir så jämlik som möjligt beroende på hur mycket avfall som varje
abonnent slänger.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 224, 2018-12-04
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 84, 2018-11-13
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-02
HEMABs hemställan om beslut om taxa för fastighetsrenhållning 2019
Taxa för fastighetsrenhållning för fastigheter och verksamheter i Härnösands
kommun
______
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§ 147

Dnr 2018-000489 101

Anmälan av gruppledare för mandatperioden 2018-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa listan över gruppledare för mandatperioden 2019-2022.
Gruppledare som anmälts för mandatperioden 2018-2022:
Socialdemokraterna
Ann Charlotte Visén
Moderaterna
Anders Gäfvert
Centerpartiet
Christina Lindberg
Sverigedemokraterna
Lennart Bergström
Vänsterpartiet
Ingrid Nilsson
Miljöpartiet
Knapp Britta Thyr
Kristdemokraterna
Ingemar Wiklander
Liberalerna
Eva Olstedt Lundgren
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
Samtliga partier i fullmäktige utser en gruppledare. Uppgift om gruppledare
anmäls till politiska samordnaren på kommunledningskontoret.
Gruppledarna väljs inte formellt av fullmäktige men anmälan tas upp i
protokollet för att fastställa mandatet. Eventuellt byte av gruppledare under
mandatperioden anmäls till politiska samordnaren och vidare till fullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 226, 2018-12-04
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 77, 2018-11-14
______
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§ 148

Dnr 2018-000400 110

Val till mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till arbetslivsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja följande
ledamöter och ersättare:
Ledamöter (9 st)

Ersättare (7 st)

Nina Skyttberg (S)

Brendan McCarthy (S)

Krystof Lukazevicz (S)

Olle Burlin (V)

Martin Neldén (V)

Kicki Östensson (MP)

Laurent Serrure (MP)

Mai Nahas (KD)

Sverker Ågren (KD)

Lena Fassali (C)

Dunia Ali (C)

Rickard Viklund (M)

Bengt Wallgren (M)

Olov Asplund (L)

Bill Lindgren (M)
Glenn Sehlin (SD)
att som arbetslivsnämndens ordförande välja Sverker Ågren (KD)
att som 1:e vice ordförande välja Nina Skyttberg (S)
att som 2:e vice ordförande välja Bengt Wallgren (M)
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att till samhällsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja följande
ledamöter och ersättare:
Ledamöter (11 st)

Ersättare (7 st)

Magnus Oscarsson (S)

Rune Danielsson (S)

Anne Catherine Genberg (S)

Daniel Åsberg (V)

Anders Bergqvist (V)

Gottfrid Krantz (KD)

Knapp Britta Thyr (MP)

Per Lingensjö (MP)

Lisa Dahlén (MP)

Lillemor Andersson (C)

Anders Nordström (KD)

Mårten Holmström (L)

Linda Saltin (S)

Önne Norberg (M)

Per-Eric Norberg (C)
Christian Wasell (M)
Ronny Larsson (M)
Kent Steiner (SD)
att som ordförande för samma mandatperiod välja Knapp Britta Thyr (MP)
att som 1:e vice ordförande välja Magnus Oscarsson (S).
att som 2:e vice ordförande välja Christian Wasell (M)
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att till socialnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja följande ledamöter
och ersättare:
Ledamöter (11 st)

Ersättare (7 st)

Krister Fagerström McCarthy (S)

Ali Muhammed Ali (S)

May Andersson (S)

Agneta Jonsson (S)

Fredrik Olsson (S)

Malin Lindroth (V)

Birgitta Alevård (V)

Birgitta Wiklander (KD)

Christine Sprinzl (MP)

Johan Wester (C)

Elina Grothage (KD)

Rickard Viklund (M)

Katrin Sjödin (S)

Charlotte Bystedt (SD)

Maria Norberg (C)
Margareta Tjärnlund (M)
Malin Sjöblom Plantin (M)
Kenneth Lunneborg (SD)
att som socialnämndens ordförande för samma mandatperiod välja Krister
Fagerström McCarthy (S),
att som 1:e vice ordförande välja Birgitta Alevård (V) och
att som 2:e vice ordförande välja Margareta Tjärnlund (M)
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att till skolnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja följande ledamöter
och ersättare:
Ledamöter (11 st)

Ersättare (7 st)

Monica Fällström (S)

Abdulhakim Khadijah (S)

Hans Berglund (S)

Saida Noori (MP)

Lina Halvarsson Mikkola (S)

Elliot Ögren (V)

Åke Hamrin (V)

Lillian Krantz (KD)

Josephine Sundqvist (MP)

Kenneth Högberg (KD)

Chantal Binua (KD)

Jan-Ola Nordin (M)

Roland Strömqvist (S)

Bo Gidmark (SD)

Chatarina Rosén (C)
Linda Borg (M)
Bengt Jansson (L)
Lennart Bergström (SD)
att som skolnämndens ordförande för samma mandatperiod välja Monica
Fällström (S),
att som 1:e vice ordförande välja Åke Hamrin (V) och
att som 2:e vice ordförande välja Bengt Jansson (L)
att till valnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja följande ledamöter
och ersättare:
Ledamöter (5 st)

Ersättare (5 st)

Sigbritt Ahl (S)

Elisabet Strömqvist (S)

Michael Möller Christensen (V)

Karl-Åke Engström (S)

Kicki Östensson (MP)

Marcus Thörnqvist (S)

Birgitta Rönnqvist (C)

Birgitta Wiklander (KD)

Rolf Larsson (M)

Rosemarie Sandin (L)

att som ordförande för samma mandatperiod välja Sigbritt Ahl (S)
att som 1:e vice ordförande välja Kicki Östensson (MP) och
att som 2:e vice ordförande välja Rolf Larsson (M)
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att som överförmyndare för mandatperioden 2019-2022 välja
Åke Molander (S) som ordinarie och Anders Gäfvert (M) som ersättare
att som gode män för fastighetsbildning för mandatperioden 2019-2022
välja följande ledamöter:
Tätort (3 st)

Jord- och skogsbruk (3 st)

Michael Möller Christensen (V)

Kurt Rydqvist (S)

Roland Strömqvist (S)

Ingemar Wiklander (KD)

Karl-Einar Björner (M)

Ingemar Ljunggren (M)

att till Härnösands energi & miljö/Hemab för mandatperioden 2019-2022
välja följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter (5-7 st)

Ersättare (lika antal led)

Ann-Sofie Berglund (S)

Anders Byqvist (S)

Lars-Gunnar Hultin (V)

Lotten Widmark (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 Bölin (M)

Stefan Backlund (M)

att som ordförande för samma mandatperiod välja Ann-Sofie Berglund (S)
att som 1:e vice ordförande välja Eva Goës (MP)
att som 2:e vice ordförande välja Lennart Bolander (M)
att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S)
att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M)
och Eva Olstedt Lundgren (L)
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att till AB Härnösandshus för mandatperioden 2019-2022 välja följande
ledamöter och ersättare:
Ledamöter (5 st)

Ersättare (5 st)

Cathrin Rehnström (S)

Mats Höglund (S)

Carl Fredrik Edgren (V)

Basel Aljamal (S)

Tomas Frejarö (MP)

Anders Nordström (KD)

Anette Nordin (C)

Sven Westerlund (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 Rehnström (S) och
att som 2:e vice ordförande välja Karl-Einar Björner (M)
att som begravningsombud till Länsstyrelsen inte föreslå någon person
att till regionala samverkansrådet för mandatperioden 2019-2022 välja
följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter (2 st)

Ersättare (2st)

Andreas Sjölander (S)

Ingemar Wiklander (KD)

Anders Gäfvert (M)

Ingemar Ljunggren (M)

att till Kollektivtrafikmyndighetens direktion för mandatperioden 20192022 välja följande ledamot och ersättare:
Ledamot

Ersättare

Knapp Britta Thyr (MP)

Christian Wasell (M)

att till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland för mandatperioden 20192022 välja följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter (3 st)

Ersättare (2 st)

Monica Fahlén (S)

Johan Sundqvist (MP)

Ingrid Nilsson (V)

Ingemar Wiklander (KD)

Jonas Tynér (M)
att som vice ordförande välja Monica Fahlén (S)
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att till Ostkustbanan 2015 AB för mandatperioden 2019-2022 välja
följande:
Ledamöter (1 st)
Andreas Sjölander (S)
Representant till ägarforum tillika stämmoombud (2 st)
Ingrid Nilsson (V)
Anders Gäfvert (M)
Yrkanden
Eva Olstedt Lundgren (L) föreslår Olov Asplund (L) som ersättare i
arbetslivsnämnden.
Lennart Bergström (SD) föreslår Charlotte Bystedt (SD) till ersättare i
socialnämnden.
Lennart Bergström (SD) föreslår Bo Gidmark (SD) som ersättare i
skolnämnden.
Anders Gäfvert (M) föreslår Jonas Tynér (M) som ersättare i skolnämnden.
Eva Olstedt Lundgren (L) föreslår Jonas Lundgren (L) som ersättare i
Härnösands energi&miljö/Hemabs styrelse.
Erik Hultin (C) föreslår Christina Lindberg (C) som andra ledamot i
regionala samverkansrådet.
Erik Hultin (C) föreslår Christina Lindberg (C) som andra ersättare i
regionala samverkansrådet.
Anders Gäfvert (M) föreslår Jonas Tynér (M) som ledamot i Stiftelsen
Länsmuseet Västernorrland.
Christina Lindberg (C) föreslår Lena Fassali (C) som ledamot i Stiftelsen
Länsmuseet Västernorrland.
Ann Charlotte Visén (S) föreslår Monica Fahlén (S) som vice ordförande i
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.
Propositionsordning 1
Val av arbetslivsnämnd:
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.
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Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Propositionsordning 2
Val av samhällsnämnd:
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja ledamöterna till
samhällsnämnd enligt liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja de 6 föreslagna ersättare i
samhällsnämnd enligt liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det till den 7:e ersättarplatsen finns två förslag,
Sverigedemokraternas förslag och Moderaternas förslag och föreslår att den
7:e ersättarplatsen tilldelas genom lottning.
Lottningen genomförs enligt följande:
Kommunsekreteraren lämnar rummet.
Protokollsjusterarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för
fullmäktige.
Under översyn av protokollsjusterarna skrivs ”Moderaterna” respektive
”Sverigedemokraterna” på var sin tomma valseldel. De två valsedlarna läggs
i var sitt kuvert och placeras i valurnan.
Kommunsekreteraren kallas in, drar ett kuvert och räcker över den till en av
protokollsjusterarna.
Protokollsjusteraren öppnar kuvertet och läser ”Moderaterna” på valsedeln
vilket parti också tilldelas den 7 ersättarplatsen.
Ordföranden frågar om fullmäktige väljer Önne Norberg (M) som ersättare i
samhällsnämnd och finner att så sker.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja ordförande, 1:e och 2:e
vice ordförande enligt liggande förslag och finner att så sker.
Propositionsordning 3
Val av socialnämnd:
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.
Propositionsordning 4
Val av skolnämnd:
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Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja ledamöterna till
skolnämnd enligt liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja de 6 föreslagna ersättare i
skolnämnd enligt liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det till den 7:e ersättarplatsen finns två förslag,
Sverigedemokraternas förslag och Moderaternas förslag och föreslår att den
7:e ersättarplatsen tilldelas genom lottning.
Lottningen genomförs enligt följande:
Kommunsekreteraren lämnar rummet.
Protokollsjusterarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för
fullmäktige.
Under översyn av protokollsjusterarna skrivs ”Moderaterna” respektive
”Sverigedemokraterna” på var sin tomma valseldel. De två valsedlarna läggs
i var sitt kuvert och placeras i valurnan.
Kommunsekreteraren kallas in, drar ett kuvert och räcker över den till en av
protokollsjusterarna.
Protokollsjusteraren öppnar kuvertet och läser ”Sverigedemokraterna” på
valsedeln vilket parti också tilldelas den 7 ersättarplatsen.
Ordföranden frågar om fullmäktige väljer Bo Gidmark (SD) som ersättare i
samhällsnämnd och finner att så sker.
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja ordförande, 1:e och 2:e
vice ordförande enligt liggande förslag och finner att så sker.
Propositionsordning 5
Val av valnämnd:
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.
Propositionsordning 6
Ordföranden finner att det avseende val till överförmyndare, gode män för
fastighetsbildning, Härnösands energi&miljö/Hemabs styrelse, AB
Härnösandshus styrelse, Kollektivtrafikmyndighetens direktion och
ledamöter/representanter till Ostkustbanan 2015 AB endast finns ett förslag
till beslut, liggande förslag.
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Propositionsordning 7
Val av ledamöter och ersättare till regionala samverkansrådet:
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja första ledamot enligt
liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det för den andra ledamotsplatsen finns två förslag:
Centerpartiets förslag och Moderaternas förslag.
Då förslagen gäller personval genomförs sluten omröstning (se votering och
utfall 1 nedan).
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja första ersättare enligt
liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det för den andra ersättarplatsen finns två förslag:
Centerpartiets förslag och Moderaternas förslag.
Då förslagen gäller personval genomförs sluten omröstning (se votering och
utfall 1 nedan).
Propositionsordning 8
Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland:
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja de två första ledamöterna
enligt liggande förslag och finner att så sker.
Ordföranden finner att det för den 3:e ledamotsplatsen finns två förslag:
Moderaternas förslag och Centerpartiets förslag.
Då förslaget avser personval genomförs sluten omröstning (se votering och
utfall 2 nedan).
Ordföranden frågar om fullmäktige avser att välja vice ordförande enligt
liggande förslag och finner att så sker.
Votering och utfall 1
Ledamot nr 2 till regionala samverkansrådet väljs genom sluten omröstning.
Protokollsjusterarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för
fullmäktige.
Ledamöterna lägger var sin röst i valurnan efter upprop eller avstår.
Mötet ajourneras för rösträkning.
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Med 14 röster för Moderaternas förslag mot 7 röster för Centerpartiets
förslag, 18 blanka och 3 som avstår, finner ordföranden att fullmäktige
beslutar i enlighet med Moderaternas förslag och Anders Gäfvert (M) väljs
som ledamot till regionala samverkansrådet.
Ersättare nr 2 till regionala samverkansrådet väljs genom sluten omröstning.
Protokollsjusterarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för
fullmäktige.
Ledamöterna lägger sin röst i valurnan efter upprop eller avstår.
Mötet ajourneras för rösträkning.
Med 14 röster för Moderaternas förslag mot 9 röster för Centerpartiets
förslag, 18 blanka och 1 som avstår, finner ordföranden att fullmäktige
beslutar i enlighet med Moderaternas förslag och Ingemar Ljunggren (M)
väljs som ersättare till regionala samverkansrådet.
Votering och utfall 2
Ledamot nr 3 till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland väljs genom sluten
omröstning.
Protokollsjusterarna fastställer att valurnan är tom och visar detta för
fullmäktige.
Ledamöterna lägger var sin röst i valurnan efter upprop eller avstår.
Mötet ajourneras för rösträkning.
Med 14 röster för Moderaternas förslag mot 7 röster för Centerpartiets
förslag, 19 blanka och 2 som avstår, finner ordföranden att fullmäktige
beslutar i enlighet med Moderaternas förslag och Jonas Tynér (M) väljs som
ledamot till regionala samverkansrådet.
Beslutsunderlag
Protokoll valberedning 2018-12-11
Protokoll valberedning 2018-12-17
______
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§ 149

Dnr 2018-000508 101

Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden
2019 - 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa partiernas förslag till turordning för ersättarnas tjänstgöring för
mandatperioden 2019-2022.
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
Ersättare ska, om ej annat särskilt bestämts, kallas till alla sammanträden
med det organ, i vilken ersättaren invalts, oavsett om ordinarie ledamot
närvarar eller ej.
Som allmän regel för ersättares inträde för tjänstgöring gäller, om ej
ordningen blivit bestämd genom proportionellt val eller i annan behörig
ordning, att den ersättare först ska inträda för tjänstgöring som tillhör samma
parti som den frånvarande ordinarie ledamoten och står överst på listan av
ersättare.
Dock får inte ordförande lämna en stol tom om ersättare från det egna partiet
saknas och ersättare ska då i första hand tas från samma block och i andra
hand från annat block. Om partiet inte tillhör något politiskt block tas
ersättare från nämndens/styrelsens största parti och därefter från partierna i
fallande storleksordning.
Nedan följer inlämnade förslag från partierna om ersättarordning då det inte
finns någon ersättare från respektive parti som kan tjänstgöra:
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Parti

1:a

2:a

3:e

4:e

5:e

6:e

7:e

8:e

S

S

V

MP

KD

C

L

M

SD

M

M

L

-

-

-

C

C

S

MP

KD

SD

SD

-

-

-

V

V

S

KD

MP

C

L

M

SD

MP

MP

KD

V

S

C

L

M

SD

KD

KD

MP

S

V

C

L

M

SD

L

L

M

C

KD

MP

S

V

SD

V
-

M

L

-

SD

-

-

I de fall det är ett streck I rutan beror det på att partierna själva valt att inte
ha fler namngivna partier i turordningslistan. Saknas tillgängliga ersättare
kommer den tomma stolen att fyllas på enligt principerna ovan om
blocktillhörighet och storleksordning på partierna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 227, 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-28
______
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§ 150

Dnr 50801

Beslut om undantag för revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Sigfrid Tjärnlund (M) undantas från revision av socialnämnd och
att Karl Hultin (V) undantas från revision av kommunstyrelse.
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
Två av revisionens ledamöter, Sigfrid Tjärnlund (M) och Karl Hultin (V),
behöver undantas från granskning av socialnämnd respektive
kommunstyrelse på grund av jäv.
______
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§ 151

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag
ska återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa
medborgarförslag som den hanterat. Knapp Britta Thyr (MP) redogör för
besvarade medborgarförslag i samhällsnämnden.
Beslutsunderlag
Besvarade medborgarförslag:
Anlägga park bakom Mc Donalds, protokollsutdrag samhällsnämnden §
208, 2018-11-22
Cykelbana, protokollsutdrag samhällsnämnden § 209, 2018-11-22
Minigolfbana för integration, protokollsutdrag samhällsnämnden § 206,
2018-11-22
Promenadstråk, protokollsutdrag samhällsnämnden § 207, 2018-11-22
______
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§ 152

Dnr 2018-000451 101

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag 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
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 (2018-12-04) 1 obesvarad motion och 21
obesvarade medborgarförslag. Ärendena visas i bilagor med handlingarna.
Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 35 § kommunallagen
beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. . I samband med redovisning får fullmäktige
besluta att avskriva de medborgarförslag som inte kunnat behandlas inom 1
år. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och
kursivstil.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 228, 2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-04
Redovisning av obesvarade motioner, bilaga till tjänsteskrivelsen
Redovisning av obesvarade medborgarförslag, bilaga till tjänsteskrivelsen
______
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§ 153

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna Motion – Inför Rättviksmodellen ”Tillväxt och tillsyn” i
Härnösands kommun (KS2018-497) till kommunstyrelsen för beredning, och
att överlämna Medborgarförslag – Medicinskt ansvarig för rehabilitering
(KS2018-516) till socialnämnden 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.
Beslutsunderlag
Beslut kommunfullmäktiges presidieberedning § 79, 2018-12-06
Motion – Inför Rättviksmodellen ”Tillväxt och tillsyn” i Härnösands
kommun (KS2018-497
Medborgarförslag – Medicinskt ansvarig för rehabilitering (KS2018-516)
______
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§ 154

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avse 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
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.
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga till Knapp Britta Thyr (MP) angående
storleken på kommunens investering i E4.
Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga till Christina Lindberg (C) angående
samarbetet i oppositionen.
Frågan besvaras av Christina Lindberg (C).
Andreas Sjölander (S) ställer en fråga till Lennart Bergström (SD) angående
socialnämndens tilldelning i budgetförslagen.
Frågan besvaras av Lennart Bergström (SD).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till Åke Hamrin (V) angående
skolnämndens utgifter.
Frågan besvaras av Åke Hamrin (V).
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Lennart Bergström (SD) ställer en fråga till Christina Lindberg (C) angående
vilka partier som hon företräder som oppositionsråd.
Frågan besvaras av Christina Lindberg (C).
______
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§ 155

Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018
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. Följande handlingar
har redovisats till fullmäktige för kännedom på dagens sammanträde:


Meddelande om ny översiktsplan från Timrå kommun

Beslutsunderlag
Handling för kännedom enligt ovan
______
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