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Plats och tid Rådhuset, måndagen den 24 februari 2020 kl 13:15-14.00, 14.20-14.28, 14.37-16.10 
Ajournering 14.00-14.20, 14.28-14.37 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolistan på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
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Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Håkan Viklund (S) och Linda Borg (M) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-17 
 Jeanette George  
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 Göran  Norlander  
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 Håkan Viklund Linda Borg  
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Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-28 Datum då anslaget tas ned 2020-03-21 
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Underskrift 

  

 Jeanette George  
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Närvaro 

Andreas Sjölander  S X 

Lotta Visén  S X 

Magnus Oskarsson  S X 

Nina Skyttberg  S X 

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X 

Monica Fahlén  S X 

Håkan Viklund  S X 

Ebba Hansson  S X 

Ann-Cathrine 
Genberg 

 
S X 

Björn Nordling  S X 

Katrin Sjödin  S X 

Johan Nilsson 
 

S X 

Susanne Forsberg 
 

S X 

Ingrid Nilsson  V X  

Martin Neldén  V X 

Malin Lindroth Anders Bergqvist V - 

Åke Hamrin  V X 

Knapp Britta Thyr  MP X 

Hibo Abdullahi  MP X 

Göran Hådén 
 

MP X 

Ida Skogström  M X 

Anders Gäfvert  M X 

Lennart Bolander  M X  

Margareta Tjärnlund  M X 

Eva-Clara Viklund  M X 

Christian Wasell  M X 

Linda Borg  M X 

Per-Eric Norberg  C X 

Christina Lindberg  C X 

Erik Hultin Dunia Ali C - 

Anette Nordin  C X 

Karl Rönnkvist  C X 

Olle Löfgren  L X 

Ingemar Wiklander  KD X 

Mai Nahas  KD X 

Ulrika Jonsson  SD X 

Kenneth Lunneborg  SD X 

Sven Ingemar 
Vernersson 

 SD X 

Lennart Bergström  SD X 

Anette Åström  SD X 

Eva Olstedt Lundgren  L X 

Kristoffer Bodin 
 

M X 

Göran Norlander   S X 
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Lennart Molin S X 
 

Lotten Vidmark S X 
 

Jasenko Omanovic S X  

Agneta Jonsson S X 
 

Basel Aljamal S X  

Mats Höglund S X  

Rune Danielsson S X  

Birgitta Alevård V -  

Anders Bergqvist V X Malin Lindroth 

Per Sander MP -  

Myriam Estrella Näslund MP X  

Bengt Wallgren M X  

Malin Plantin Sjöblom M X  

Ingemar Ljunggren M X  

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C X Erik Hultin 

Lillemor Andersson C -  

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L -  

Camilla Nilsson L -  

Anders Nordström KD X  

Chantal Binua KD -  

Bo Gidmark SD X  

Glenn Sehlin SD X  

Vakant SD 
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§ 1 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 

Sammanträdet inleds med att Göran Albertsson, VD Härnösandshus, 

informerar om Hemställan om förvärv av fastighet Rådhuset 4 samt en 

presentation av Härnösandshus verksamhet.       

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 2 Dnr 50753  

Ändringar i föredragningslistan 

Ärende ”Information från revision 2020” utgår från dagordningen. 

______  
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§ 3 Dnr 2020-000063 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

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 

Ordförande Göran Norlander (S) informerar att de frågor som kommit in till 

allmänhetens frågestund är frågor som tidigare har besvarats.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 4 Dnr 2019-000542 1.1.2.1 

Upphävande av beslut om att bilda en gemensam 
bussgodsorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten 

förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att det gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform 

för kommande fusion, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten säljer 

Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om 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 upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det 

gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit 

till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, samt 

att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr AB 

sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s namn 

som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i 

Västernorrland AB.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (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 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 i enlighet med 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands förslag 

att godkänna bildandet av en gemensam bussgodsorganisation för 

Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Beslutet innebar bland annat 

att Bussgods i Västernorrland skulle fusioneras med Bussgods i Norr AB. 

Processen har inte fortskridit som planerat och Norrbotten har beslutat att 

under 2019 istället avveckla Bussgods i Norr AB.   

Då förutsättningarna ändrats har kommunalförbundets direktion beslutat att 

avbryta fusionsprocessen. Kommunalförbundet har föreslagit även sina 

medlemmar att upphäva alla tidigare beslut om en fusion av Bussgods i 

Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB. Kommunalförbundets 

direktion har även rekommenderat sina medlemmar att inleda en 

genomlysning av Bussgods i Västernorrland ABs verksamhet. Det kan dock 

anses vara lämpligt att kommunalförbundet leder och samordnar denna 

genomlysning. 

Socialt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen påverkan på ekologin. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunalförbundets direktion har föreslagit sina medlemmar att upphäva 

alla beslut kopplade till Bussgods i Norr AB eftersom de tidigare fattade 

besluten inte längre kan genomföras. Besluten bör upphävas även eftersom 

det skulle innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen om 

borgensåtagandet blev högre.    
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 5 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-02  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 137 

Protokollsutdrag förbundsdirektionen 2019-05-10 § 82 

 

  

______  
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§ 5 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att införa avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning av 

tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare från och med första mars 2020, 

samt 

att avgiften för 2020 fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för 

ändring av tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd, 

att uppdra till ansvarig nämnd att följa upp tidsåtgången, samt 

att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Åke Hamrin (V), Andreas 

Sjölander (S), Margareta Tjärnlund (M), och Krister Fagerström McCarty 

(S). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar på återremiss. Centerpartiet anger följande 

motivering till yrkandet om återremiss:  

Avgift för prövning av ansökan av försäljning av tobak föreslås likställs med 

bedömning av serveringstillstånd.  

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i ett cirkulär om ny lag om 

tobak och liknande produkter: 

”Den nya tillståndsordningen innehåller emellertid färre 

bedömningskriterier och är enligt regeringen inte fullt lika komplex. 

Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera 

ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan vara något 

lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.”  

Tillstånd att sälja tobak ligger mer i paritet med försäljning av folköl, vilket 

dessutom enbart är anmälningspliktigt. Detta är ett ekonomiskt slag mot våra  
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lokala företag, då dessa redan slåss mot fullt laglig försäljning på internet. 

Centerpartiet vill att ansökningsavgiften för tobak och liknande produkter 

utreds vidare och omfattar timtaxa alternativt differentierad avgift.  

Andreas Sjölander (S) yrkar på ajournering. 

Mötet ajourneras enligt tidsangivelse ovan.   

Andreas Sjölander (S) yrkar på två ytterligare attsatser som lyder: 

att uppdra till ansvarig nämnd att följa upp tidsåtgången, samt 

att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2020. 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Krister Fagerström McCarty (S)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

samt bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 

Christina Lindbergs (C) förslag om återremiss, samt Andreas Sjölanders (S) 

yrkande. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.      

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla. 

(2018:2088)  Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581)  och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  
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Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av 

ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen serveringstillstånd varför 

dessa avgifter föreslås jämställas. 

Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 

Nyansökan tobak   9 300 kr 

Ändring i tobakstillstånd   6 510 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival  600 kr 

Jämförelse med övriga kommuner i länet.  

  Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Härnösands kommun (9300)  9300 kr 

Sundsvalls kommun  10 000 kr  11 500 kr 

Kramfors kommun 942 kr/h  9 420 kr 

Örnsköldsviks kommun 9 300 kr  11 600 kr 

Ånge kommun Ingen uppgift  7000 kr 

Sollefteå kommun Ingen uppgift  Ingen uppgift 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet är positivt för det ekonomiska perspektivet eftersom kostnaden som 

uppstår i arbetet med att ge beslut om tillstånd täcks av den som söker 

tillstånden.   

Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning om att en avgift 

bör införas för att ansöka om tillstånd att sälja tobak med mera. 

Kommunledningskontoret anser också att det är bra att avgiften jämställs 

med avgiften för serveringstillstånd.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsesens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 6 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-01 § 166 

 

______  
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§ 6 Dnr 2019-000448 1.1.1.1 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon ska tas ut från och med 

2020-03-01, samt 

att fastställa timtaxan till 0,7 % av prisbasbeloppet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarty (S). 

Yrkanden 

Krister Fagerström McCarty (S) yrkar bifall till liggande 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 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det 

inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 

kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar.  Även 

för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 

kommunen begära ersättning från dödsboet.  

En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 

tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 

kommunens självkostnad. 
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Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det rör sig om ett 

mindre antal ärenden så är ofta dessa ärenden tidskrävande. I många fall ska 

kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. 

Av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) cirkulär19:30 framgår det att 

även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det på fullmäktige att 

ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera 

verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift. Kommunen 

får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som 

de tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen. 

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Vid en jämförelse 

med några andra kommuner i länet har det framkommit att de flesta 

kommuner har valt att anta en timtaxa om cirka 0,64–0,82 procent av 

prisbasbeloppet. Som 2019 är 46 500 kr. Socialnämnden har beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige om att taxan ska bli 408 kr från 2019-11-01 

vilket motsvarar 0,7 % * 46 500 kr prisbasbeloppet = 326 kr/timmen + 25 % 

moms = 408kr. 

Kommunledningskontoret anser att ta ut avgift för dödsboförvaltning är 

skäligt och anser timtaxan också är det. Dock förslår 

kommunledningskontoret att avgiften bör gälla från om med 2020-01-01, 

vilket då innebär att prisbasbeloppet är 47 300 kr. Det ger en avgift på 414 kr 

per timme för gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning, inklusive 

moms.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-09 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 

Socialnämndens protokollsutdrag 2019-10-1 § 165 Ersättning från dödsbon i 

samband med gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning.  

______  
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§ 7 Dnr 2019-000063 1.2.3.1 

Program för krisberedskap och civilt försvar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Program för krisberedskap och civilt försvar 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 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion. 

Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i 

varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men ett 

väl utfört arbete med krisberedskap och civilt försvar innebär att kommunen 

kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap och beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet på sikt. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

ett väl utfört arbete med krisberedskap innebär också att miljön som ett av 

samhällets skyddsvärden skyddas vilket innebär en positiv påverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men på 

mellanlångsikt kan behov av åtgärder som innebär ökade kostnader 

uppkomma. Ett väl utfört arbete kan i ett längre perspektiv ge besparingar då 

men utfallet är osäkert. 

Detta program är det högsta styrande dokumentet för krisberedskap och 

civilt försvar i kommunen och påverkar andra styrande dokument inom 

området som krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, riktlinjer för 

kontinuitetshantering och kommunens risk och sårbarhetsanalys.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens  protokollsutdrag, 2020-02-04 § 

28Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08 

Program för krisberedskap för civilt försvar i Härnösands kommun 2019-

2022  

 

______  
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§ 8 Dnr 2019-000525 1.1.2.1 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

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 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ 

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

frågor som gäller äldre och tillvarata deras intressen bland annat genom att 

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Reglementet beskriver vilka uppgifter rådet ska fullgöra, dess 

sammansättning, ekonomi, organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv är det av stor vikt att stärka pensionärers perspektiv 

och inflytande i kommunala angelägenheter som berör gruppen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-02-04 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-02 

Bilaga – Reglemente för kommunala pensionärsrådet (reviderad) 

 

______  
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§ 9 Dnr 2019-000562 3.4.2.0 

Reviderat reglemente för Landsbygdsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat reglemente för landsbygdsrådet i Härnösands kommun.  

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 

Landsbygdsrådet reglemente ingick i den översyn som gjordes av rådens 

reglementen under våren 2015 och antogs att gälla from 2015-09-01. Under 

hösten 2019 har landsbygdsrådet arbetet med reglementet under några av 

sina möten och föreslår ett par förändringar. 

Det föreslås ett tillägg angående rådets syfte Rådet ska verka för att 

landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Det kan 

också initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara 

remissinstans i landsbygdsfrågor.’ 

Därefter föreslås en förändring att det är att i rådet ska också ingå ansvarig 

tjänsteperson istället för ansvarig chef, för den enhet som inom kommunen 

ansvarar för landsbygdsfrågor 

Det föreslå att 1 representant inbjuds att ingå landsbygdsrådet från HNEF. 

Samt några smärre förändringar av gällande i organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

Landsbygdsrådet spelar en viktig roll för att för en närvarande demokrati på 

landsbygden. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Rådet erhåller ersättning enligt tidigare beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 16 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-17 

Reglemente för landsbygdsrådet Härnösands kommun 

Bilaga 1 - Nytt reglemente arbetsmaterial 2019-12-09 

______  
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§ 10 Dnr 2020-000024 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD), Christina 

Lindberg (C) och  Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) vidhåller sitt yrkande från kommunstyrelsen 2020-02-04 

enligt följande: att under punkt 3:1 att ordet kommunstyrelsen byts ut mot 

kommunfullmäktige. 

Lennart Bergström (SD) vidhåller sitt yrkande från kommunstyrelsen 2020-

02-04 enligt följande: under punkt 6:1 på kvartalsrapport i stället för 

fyramånaders rapport, samt 

att under punkt 6:2 yrkas månadsuppföljning.  

Christina Lindberg (C) vidhåller sitt yrkande från kommunstyrelsen 2020-

02-04 enligt följande: under punkt 2:3 Nämndernas ansvar 

tredje stycket,  

Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 

redovisas för kommunstyrelsen. Redovisas för kommunstyrelsen, ska vara 

kvar. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt avslag 

till de övriga yrkandena.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger fyra förslag till beslut, liggande förslag, 

Anders Gäfvert (M) yrkande, Lennart Bergström (SD) yrkande samt 

Christina Lindbergs (C) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för sina respektive yrkanden. 

Bakgrund 

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun har reviderats 

utifrån den förändring som gjorts av budgetprocessen med justering av 

tidsplanen. Kommunens budgetdirektiv har tidigare beslutats i januari, det 

har nu förändrats till att beslut ska tas under mars samt att istället för 

budgetdirektiv beslutas planeringsförutsättningar.  

Utöver förändringar på grund av ändrad budgetprocess har språkliga och 

mindre förändringar gjorts för bättre tydlighet och läsbarhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-02-04 § 33 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-27 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning med ändringar 

______  
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§ 11 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att återremittera ärendet enligt nedan.  

Yttranden 

I ärendet yttrar Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L), Per-Eric Norberg 

(C), Lennart Bergström (SD), Åke Hamrin (V), Magnus Oscarsson (S), 

Anders Gäfvert (M), Lotta Visén (S) och Eva Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

I yrkandet instämmer Åke Hamrin (V), Magnus Oscarsson (S) och Lotta 

Visén (S). 

Olle Löfgren (L) och Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska 

återremitteras, där nedanstående frågor besvaras: 

 Extern oberoende värdering 

 Extern oberoende utredning om fasadens status 

 En sk. Statusbesiktning för fastigheten i övrigt 

 Yttrande från socialnämnden 

 Strategidokument, varför affären ska göras 

I yrkandet instämmer Lennart Bergström (SD), Anders Gäfvert (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Per-Eric Norberg (C) yrkar på avslag.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 

Olle Löfgrens (L) förslag om återremiss, samt Per-Eric Norbergs (C) 

avslagsyrkande. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag. 
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Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och verkställs.    

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den 

som vill att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet röstar 

nej. 

Med 28 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §  

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Lotta Visén  S X  

Magnus Oskarsson  S X  

Nina Skyttberg  S X  

Krister Fagerström McCarty   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Ebba Hansson  S X  

Ann-Cathrine Genberg  S X  

Björn Nordling  S X  

Katrin Sjödin  S X  

Johan Nilsson  S X  

Susanne Forsberg   S X  

Ingrid Nilsson   V X  

Martin Neldén  V X  

Malin Lindroth Anders Bergqvist V X  

Åke Hamrin  V X  

Knapp Britta Thyr  MP X   

Hibo Abdullahi  MP X  

Göran Hådén  MP X  

Ida Skogström  M  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Lennart Bolander  M  X 

Margareta Tjärnlund  M  X 

Eva-Clara Viklund  M  X 

Christian Wasell  M  X 

Linda Borg  M  X  

Per-Eric Norberg  C X  

Christina Lindberg  C X  

Erik Hultin Dunia Ali C X  

Anette Nordin  C X  

Karl Rönnkvist  C X  

Olle Löfgren  L  X 

Ingemar Wiklander  KD X  

Mai Nahas  KD X  
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Ulrika Jonsson  SD  X 

Kenneth Lunneborg  SD  X 

Sven Ingemar Vernersson  SD  X 

Lennart Bergström  SD  X 

Anette Åström  SD   X 

Eva Olstedt-Lundgren  L  X 

Kristoffer Bodin  M  X 

Göran Norlander  S X  

 

 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters borgenstak 

med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. Köpekontraktet blir 

bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand 

godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om godkännande 

tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-04. 

 

Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7,  och den största hyresgästen är  

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

68 procent av den totala lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. 

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. Fastigheten 

värms upp med fjärrvärme. 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   

Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 
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Direktavkastningen uppgår till drygt 6 % vilket kan anses normalt för en stad 

som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år delat 

med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

fastigheten delas upp och skrivs av i olika delar. Den genomsnittliga 

avskrivningen blir cirka 2.5 % vilket ger en kostnad på 930 000 med aktuell 

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  

Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott.  

Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering och har i 

huvudsak en god standard.   

Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett 

”koncernperspektiv”.  

Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som kan 

förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

avseende de lokaler på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

den kalkyl som redovisas i hemställan, bygger på marknadsmässiga grunder. 

Direktavkastningen på drygt 6 % är normalt vid ett fastighetsförvärv i en 

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 

förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    
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Den största hyresgästen är idag Socialförvaltningen, vilket är positivt ur ett 

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-02-04 § 35 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Informationsblad från Mäklarhuset 

______  
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§ 12 Dnr 28254  

Återredovisning av fattade beslut gällande 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Magnus Oscarsson (S). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag      

Bakgrund 

De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag 

ska återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa 

medborgarförslag som den hanterat.  

Beslutsunderlag 

Besvarat medborgarförslag –uthyrning av lådcykel på biblioteket  

______  
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§ 13 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Camilla Nilsson (L) som ersättare i 

kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelsen från Malin Lindroth (V) som ledamot i 

kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelsen från Daniel Åsberg (V) som ersättare i 

samhällsnämnden,  

att bevilja avsägelsen från Lillian Kranz (KD) som ersättare i skolnämnden, 

att bevilja avsägelsen från Chantal Binua (KD) som ledamot i skolnämnden, 

att bevilja avsägelsen från Gottfrid Kranz (KD) som ersättare i 

samhällsnämnden,  

att bevilja avsägelsen från Khadijah Abdul Hakim (S) som ersättare i 

skolnämnden, samt 

att bevilja avsägelsen från Jonas Tynér (M) som ledamot i samhällsnämnden 

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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Beslutsunderlag 

Avsägelse från Camilla Nilsson, 2019-12-17 

Avsägelse från Daniel Åsberg (V), 2019-12-16      

Avsägelse från Lillian Kranz (KD), 2020-01-27 

Avsägelse från Chantal Binua (KD), 2020-01-27 

Avsägelse från Gottfrid Kranz (KD), 2020-01-27 

Avsägelse från Khadijah Abdul Hakim (S), 2020-01-27 

Avsägelse från Malin Lindroth (V), 2020-02-19 

Avsägelse från Jonas Tynér (M), 2020-02-19 

 

______  
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§ 14 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Camilla Nilsson (L), 

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast ordning utses till 

ledamot i kommunfullmäktige efter Malin Lindroth (V),  

att välja Lillian Kranz (KD) som ledamot i skolnämnden, 

att välja Chantal Binua (KD) som ersättare i skolnämnden,  

att välja Nissreen Khaie (KD) som ersättare i samhällsnämnden, samt 

att välja Keith Bryant (V) som ersättare i samhällsnämnden. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag      

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsförslag, Valärenden 2020-02-24 

______  
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§ 15 Dnr 2020-000013 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendena 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. 

- Förordnande i styrelsen för Socialstyrelsen   

- Verksamhetsplan 2020 Skolnämnden    

- Region Västernorrland – Framtagande av regional  

  bredbandsstrategi § 351    

Beslutsunderlag 

Protokollsförslag ärenden för kännedom 2020-02-24 

Bilaga - Ärenden för kännedom till KF 2020-02-24 

______  
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§ 16 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

 Motion – Bygg ut för äldreboende/trygghetboende/plusboende i 

Älandsbro  (KS20-25),  

 Motion –Företagens perspektiv (KS20-85) 

 Motion – Fler pendlarparkeringar i Härnösands kommun (KS20-84) 

att interpellation ”Komvux ändrad kursutbud” (KS20-56) får ställas och svar 

ges på kommande sammanträde,  

att interpellation ”Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård 

Härnösand” (KS20-77) får ställas och svar ges i kommande sammanträde,   

att interpellation ”Besparingar inom arbetslivsförvaltningen” (KS20-91) får 

ställas och svar ges i kommande sammanträde, 

att interpellation ”Intern debitering av badhuset” (KS20-90) får ställas och 

svar ges i kommande sammanträde.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag      
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Beslutsunderlag 

Motion Bygg ut för äldreboende/trygghetsboende/plusboende i Älandsbro, 

2020-01-15 

Motion Näringslivets perspektiv, 2020-02-21 

Interpellation – Komvux ändrat kursutbud, 2020-02-03 

Interpellation – Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård 

Härnösand, 2020-02-14  

Interpellation – Besparingar inom arbetslivsförvaltningen, 2020-02-24 

Interpellation – Intern debitering av badhuset, 2020-02-24      

______  
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§ 17 Dnr 2020-000070 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.      

Yttranden 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om byggandet av äldreboende på 

Torsvik? Och hur man tillgodoser den kö som finns till äldreboenden?  

Krister Fagerström McCarty (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om byggandet av äldreboendet i Torsvik. 

Ingemar Wiklander (KD) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om utredningsgruppen, 

sjöfartsutbildningen har mandat att göra överenskommelse med privata 

utbildningssamordnare innan gruppen har överlämnat någon rapport? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om hur det går med pendlarparkering i 

Brunne? 

Knapp Britta Thyr (MP) lämnar svar vid nästa sammanträde. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om hur det går med ansökan för att starta 

YH-sjöfart när ansökningstiden som ska vara inlämnad april-juni? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om det finns förberedelser för 

ansökningshandlingar för YH-sjöfart för intag för 2020-2021? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bolander (M) ställer en fråga om äldreboendet på Torsvik. 

Ingemar Wiklander (S) besvarar frågan. 

Linda Borg (M) ställer en fråga om appen ”Din Tur” som inte är 

användarvänlig. 
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Knapp Britta Thyr (MP) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om sjöfartsutbildningen är 

förberedd/planerad för maxintag av elever. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om vindkraftverket på Spjutåsberget 

som står stilla. 

Lennart Bolander (M) besvarar frågan.  

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga rörande utredningen av tillväxtenheten 

om den kommer upp till beslut. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga rörande sjöfartsutbildningen och 

dess utbildningslokaler. 

Göran Norlander (S) och Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag      

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.      

Beslutsunderlag 

      

______  

 


