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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.17-14.32, 14.5516.29
Ajournering 14.32-14.55

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista sidan 4

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, tf. kommundirektör, Jeanette George, kommunsekreterare
Under § 160 deltog Marie Borglund, ridskolechef

Justerare

Michael Möller Christensen (V) och Göran Viren Sjögren (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret den 2 oktober 2015 kl. 13.30

Se närvaro- och voteringslista sidan 4

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Michael Möller Christensen

Göran Viren Sjögren

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2015-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-10-24

§§ 160-198

Sida
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringslista
Namn
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Monica Fällström
Roland Strömqvist
Ann-Christine Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oskarsson
Petra Norberg
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Jasenko Omanovic
Ann Cathrine Genberg
Björn Nordling
Pousha Mohammady
Andres Suazo Kaati
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Christina Höj Larsen
Amanda Lind
Hibo Abdullahi
Tomas Frejarö
Ninni Smedberg
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Viren Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Antonia Bergström
Jonny Lundin
Anton Byström
Christina Lindberg
Eva Olstedt-Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven-Ingemar Vernersson
Lars Lundgren

Justerandes sign

Ersättare

Rune Danielsson

Michael Möller Christensen

Knapp Britta Eriksson

Sven Westerlund
Maja Carlgren

Rosmarie Sandin §§160-188
Chatarina Rosén §§189-198

-

Närvaro
Parti När Frånv
v
S
X
S
X
S
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
V
X
V
X
V
MP
X
MP
X
MP X
MP
M
X
M
X
M
X
M
X
M
X
M
X
C
X
C
C
FP
X
FP
KD
X
SD
X
SD
-

Utdragsbestyrkande

§ 186
§ 187
§
Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
-
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

Namn
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Karin Frejarö
Andreas Sjölander

Justerandes sign

Ersättare

Närvaro
Parti När Frånv
v
SD
X
M
X
MP
X
S
X

Utdragsbestyrkande

§ 186
§ 187
§
Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

Närvarolista ersättare
Ersättare
Rune Danielsson
Christina Gärdin
Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Carina Svedberg
Christer Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Michael Möller Christensen
Kerstin Holmgren
Knapp Britta Eriksson
Chirin Ali Salmanian
Per Sander
Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Sven Westerlund
Maja Carlgren
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Veronica Boström

Parti
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
M
M
M
M
C
C
FP
FP
KD

Närv Tjänstgjorde för
Anders Byquist
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Christina Höj Larsen

Ninni Smedberg

Jonny Lundin
Anton Byström
Olle Löfgren §§160-188
Olle Löfgren §§ 189-198

X§§160186

Anders Nordström
Ingemar Bylund

Justerandes sign

KD
SD

-

Utdragsbestyrkande

4(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 160 Dnr 3262-5

Informationsärenden till kommunfullmäktige ....................................................... 7
§ 161 Dnr 2015-000452 140

Motion - Jobbskapande åtgärder ......................................................................... 8
§ 162 Dnr 2015-000338 141

Medborgarförslag - WiFi på torget ....................................................................... 9
§ 163 Dnr 2015-000341 315

Medborgarförslag - Husbilsparkering i stan ....................................................... 10
§ 164 Dnr 2015-000346 531

Medborgarförslag - Gratis buss för 65+ under sommaren och skollov ............... 11
§ 165 Dnr 2015-000376 319

Medborgarförslag - Betongsuggor blir betongbävrar ......................................... 12
§ 166 Dnr 2015-000387 312

Medborgarförslag - GC-väg längs Solumshamnsvägen .................................... 13
§ 167 Dnr 2015-000390 826

Medborgarförslag - Bollplank vid Myrans fotbollsplaner .................................... 14
§ 168 Dnr 2015-000393 828

Medborgarförslag - Internationell curling cup i Härnösand ................................ 15
§ 169 Dnr 2015-000396 822

Medborgarförslag - Simundervisning ................................................................. 16
§ 170 Dnr 2015-000403 140

Medborgarförslag - Jobb ................................................................................... 17
§ 171 Dnr 2015-000415 530

Medborgarförslag - Upplevelser på cykel för turister ......................................... 18
§ 172 Dnr 2015-000417 841

Medborgarförslag - Härnö Strand ...................................................................... 19
§ 173 Dnr 2015-000424 840

Medborgarförslag - Rastplats Porten till Höga Kusten ....................................... 20
§ 174 Dnr 2015-000432 820

Medborgarförslag - Härnösands Vattenpark/Härnö Paradis .............................. 21
§ 175 Dnr 2015-000446 866

Medborgarförslag - Utsmyckning av staden ...................................................... 22
§ 176 Dnr 2015-000445 289

Medborgarförslag - Adventskalender i fönster ................................................... 23
§ 177 Dnr 2015-000444 330

Medborgarförslag - Utrustning för en park ......................................................... 24
§ 178 Dnr 2015-000447 620

Medborgarförslag - Resurs på högstadiet ......................................................... 25
§ 179 Dnr 2015-000448 612

Medborgarförslag - Använda toppmoderna Ridhuset till gymnasielinje ............. 26
§ 180 Dnr 2015-000355 759

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående tiggeriet .................. 27
§ 181 Dnr 2015-000380 101

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående varför man
låter viktiga frågor stanna i kommunstyrelsen ................................................... 28
§ 182 Dnr 2015-000430 000

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående otrygga
platser ............................................................................................................... 29
§ 183 Dnr 2015-000453 622

Interpellation till skolnämndens ordförande angående kostnad för
mellanmål ......................................................................................................... 30
§ 184 Dnr 2015-000468 820

Fråga till kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens
ordförande angående kommunens engagemang i "Härnösand
Hästsport Arena" ............................................................................................... 31
§ 185 Dnr 2015-000258 000

Motion - Säkerställ att regler angående penninginsamling efterlevs .................. 32
§ 186 Dnr 2014-000499 000

Motion - Strategi för barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i
Härnösands kommun ........................................................................................ 34
§ 187 Dnr 2014-000190 620

Motion - Fler speciallärare på skolorna i Härnösand ......................................... 37
§ 188 Dnr 2014-000189 624

Motion - Inför en elevhälsogaranti i Härnösand ................................................. 39
§ 189 Dnr 2015-000257 000

Motion om extrainsatser för att motverka förekomsten av otrygga
platser ............................................................................................................... 41
§ 190 Dnr 2015-000324 612

Ansökan om regional garanti för strategiskt viktig utbildning ............................. 44
§ 191 Dnr 2015-000408 214

Detaljplan för del av Ön 2:52, 2:21, Eriksdal 1:24, Utsikten ............................... 47
§ 192 Dnr 2015-000342 006

Sammanträdestider 2016 .................................................................................. 49
§ 193 Dnr 2015-000312 107

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 Kommuninvest .......................... 51
§ 194 Dnr KS2013-77

KS2015-197

KS2014-275

KS2014-282

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 53
§ 195 Dnr 2825-6

Avsägelser ........................................................................................................ 54
§ 196 Dnr 2825-5

Valärenden ....................................................................................................... 55
§ 197 Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige .................................................. 56
§ 198 Dnr 3236-6

Besvarande av fråga ......................................................................................... 57

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 160

Dnr 3262-5

Informationsärenden till kommunfullmäktige
Marie Borglund, ny ridskolechef informerar om vad som händer på den nya
ridskolan och om planerna inför framtiden.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 161

Dnr 2015-000452 140

Motion - Jobbskapande åtgärder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Presentation av motionen
Anders Gäfvert (M) presenterar motionen.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad 2015-09-14 föreslagit att man
ska skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer hållbart, innovativt och
kreativt näringsliv i Härnösand.
Beslutsunderlag
Anders Gäfvert (M), motion, 2015-09-14
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 162

Dnr 2015-000338 141

Medborgarförslag - WiFi på torget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
ska göra Härnösands stadskärna mer attraktivt för såväl besökare och boende
genom kostnadsfri WiFi på selektivt utvalda platser.
Beslutsunderlag
Mattias Savemark, medborgarförslag, 2015-06-16
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 163

Dnr 2015-000341 315

Medborgarförslag - Husbilsparkering i stan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
ordnar riktiga uppställningsplatser för husbilar. Platsen ska vara utrustad
med elstolpar, färskt vatten, finnas duschmöjligheter, samt tanktömning.
Beslutsunderlag
Magnus Albonius, medborgarförslag, 2015-06-15
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 164

Dnr 2015-000346 531

Medborgarförslag - Gratis buss för 65+ under
sommaren och skollov
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att
pensionärerna omfattas av gratisbuss under sommaren och skollov.
Beslutsunderlag
Agneta Palm, medborgarförslag, 2015-06-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 165

Dnr 2015-000376 319

Medborgarförslag - Betongsuggor blir betongbävrar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
piffar upp betongsuggorna till betongbävrar.
Beslutsunderlag
Sebastian Rasmusson, medborgarförslag, 2015-07-06
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 166

Dnr 2015-000387 312

Medborgarförslag - GC-väg längs Solumshamnsvägen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
bygger/förlänger gång- och cykelvägen längs Solumsvägen.
Beslutsunderlag
Birgitta Janzon, medborgarförslag, 2015-07-14
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 167

Dnr 2015-000390 826

Medborgarförslag - Bollplank vid Myrans fotbollsplaner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
sätter upp ett bollplank på bortre 7manna planen vid Myrans planer.
Beslutsunderlag
Tommy Lundkvist, medborgarförslag, 2015-07-17
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 168

Dnr 2015-000393 828

Medborgarförslag - Internationell curling cup i
Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår en
internationell curling cup i Härnösand.
Beslutsunderlag
Jonathan Rasmusson, medborgarförslag, 2015-07-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 169

Dnr 2015-000396 822

Medborgarförslag - Simundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att
kommunen erbjuder alla, barn som vuxna, gratis simundervisning.
Beslutsunderlag
Sofi Andréasson, medborgarförslag, 2015-07-28
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 170

Dnr 2015-000403 140

Medborgarförslag - Jobb
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att Spiran
blir hotell med konferens/seminarie möjligheter och spa m.m.
Beslutsunderlag
Therese Olsson, medborgarförslag, 2015-08-11
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 171

Dnr 2015-000415 530

Medborgarförslag - Upplevelser på cykel för turister
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att
nedlagda järnvägen mellan Härnösand och Kramfors blir en cykelväg.
Beslutsunderlag
Sture Jacobsson, medborgarförslag, 2015-08-26
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 172

Dnr 2015-000417 841

Medborgarförslag - Härnö Strand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår en naturlig
sandstrand området mellan kajakuthyrningen och monumentet med trappan
ned mot Nattviken.
Beslutsunderlag
Mats Parhammar, medborgarförslag, 2015-08-28
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 173

Dnr 2015-000424 840

Medborgarförslag - Rastplats Porten till Höga Kusten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att vid
E:4an i norrgående fil strax söder om Vålånger bygga en avfart med rastplats
och en skylt ”Porten till Höga Kusten”.
Beslutsunderlag
Mona Edwall Wiklund, medborgarförslag, 2015-08-31
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 174

Dnr 2015-000432 820

Medborgarförslag - Härnösands Vattenpark/Härnö
Paradis
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
bygger Härnösands Vattenpark/Härnö Paradis. En turistattraktion för hela
familjen.
Beslutsunderlag
Therese Olsson, medborgarförslag, 2015-09-07
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 175

Dnr 2015-000446 866

Medborgarförslag - Utsmyckning av staden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår en tidslinje
i gatan som visar viktiga händelser i Härnösand och övriga världen. Börja
vid rådhuset och starta tidslinjen när Härnösand blev stad.
Beslutsunderlag
Barbro Sonesson, medborgarförslag, 2015-09-10
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 176

Dnr 2015-000445 289

Medborgarförslag - Adventskalender i fönster
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår en stor
adventskalender i ett hus med 24 fönster. Låta skolklasser och/eller lokala
konstnärer göra varsin bild som sedan öppnas/vänds vid ett visst klockslag.
Beslutsunderlag
Barbro Sonesson, medborgarförslag, 2015-09-10
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 177

Dnr 2015-000444 330

Medborgarförslag - Utrustning för en park
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att till
parker skapa skrattspeglar som kan stå ute året om.
Beslutsunderlag
Barbro Sonesson, medborgarförslag, 2015-09-10
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(57)
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2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 178

Dnr 2015-000447 620

Medborgarförslag - Resurs på högstadiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till skolnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
erbjuder ungdomar som avslutat gymnasiet och inte gått vidare i studierna att
bli en stödperson i teoretiska ämnen.
Beslutsunderlag
Thomas Karlsson, medborgarförslag, 2015-09-11
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(57)
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Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 179

Dnr 2015-000448 612

Medborgarförslag - Använda toppmoderna Ridhuset till
gymnasielinje
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till skolnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår att man
ska använda det toppmoderna Ridhuset till att starta en riktad gymnasielinje i
ridsport.
Beslutsunderlag
Thomas Karlsson, medborgarförslag, 2015-09-11
______
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§ 180

Dnr 2015-000355 759

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående tiggeriet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas, samt
att svar ges vid nästa sammanträde.
Bakgrund
Lars Edvin Lundgren (SD) har i en interpellation ställt frågan till
kommunstyrelsens ordförande om tiggeriet.
Beslutsunderlag
Interpellation, Lars Edvin Lundgren (SD), 2015-06-23
______
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§ 181

Dnr 2015-000380 101

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande
angående varför man låter viktiga frågor stanna i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas, samt
att svar ges vid nästa sammanträde.
Bakgrund
Göran Viren Sjögren (M) har i en interpellation ställt frågan till
kommunstyrelsens ordförande om varför man låter viktiga frågor stanna i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Interpellation, Göran Viren Sjögren (M), 2015-07-08
______
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§ 182

Dnr 2015-000430 000

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående otrygga platser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas, samt
att svar ges vid nästa sammanträde.
Bakgrund
Lars Edvin Lundgren (SD) har i en interpellation ställt frågan till
kommunstyrelsens ordförande om vad kommunens ledning gör för att
förbättra otrygga platser.
Beslutsunderlag
Interpellation, Lars Edvin Lundgren (SD), 2015-09-04
______
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§ 183

Dnr 2015-000453 622

Interpellation till skolnämndens ordförande angående
kostnad för mellanmål
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas, samt
att svar ges vid nästa sammanträde.
Bakgrund
Antonia Bergström (M) har i en interpellation ställt frågan till skolnämndens
ordförande om kostnaden för mellanmål.
Beslutsunderlag
Interpellation, Antonia Bergström (M), 2015-09-14
______
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§ 184

Dnr 2015-000468 820

Fråga till kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens ordförande angående kommunens
engagemang i "Härnösand Hästsport Arena"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas, samt
att frågan besvaras vid dagens sammanträde.

Bakgrund
Anders Gäfvert (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
om ärendet rörande, information gällande plan för drift av Härnösand
Hästsport Arena ska föras vidare till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Anders Gäfvert (M), Fråga, 2015-09-24
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 185

Dnr 2015-000258 000

Motion - Säkerställ att regler angående
penninginsamling efterlevs
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Tomas Frejarö (MP), Martin Neldén
(V), Sven Ingemar Vernersson (SD), Fred Nilsson (S), Eva OlstedtLundgren (FP), Göran Norlander (S) och Jasenko Omanovic (S).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Tomas Frejarö (MP), Martin Neldén (V), Fred Nilsson (S), Eva
Olstedt-Lundgren (FP), Göran Norlander (S) och Jasenko Omanovic (S).
Sven Ingemar Vernersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla motionen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
I sin motion ” Säkerställ att regler angående penningsamling efterlevs”,
föreslår Lars Edvin Lundgren (SD) att kommunen ska förbjuda offentligt
tiggeri. Motionsställaren menar att kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande
och trygghet påverkas negativt av tiggarnas närvaro. Genom att införa ett
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förbud mot tiggeri i den lokala ordningsstadgan, skulle det vara möjligt att
bötfälla och avlägsna de personer som ägnar sig åt tiggeri.
I den svenska lagstiftningen finns inget generellt förbud mot tiggeri. Den
eventuella möjlighet som skulle kunna finnas att förbjuda tiggeri, finns i den
lokala ordningsstadgan, som bland annat fastställer hur penningsinsamling
på offentlig plats ska ske. Motionsställaren menar att det är möjligt att
jämställa tiggeriet med penninginsamling på offentlig plats. Därigenom
skulle det finnas möjlighet att reglera antalet tiggare och avhysa dem som
inte har tillstånd att samla in pengar.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) konstaterar i ett PM 2014-12-09
att utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri eller kräva
tillstånd för tiggeri är begränsat, men att ”en sådan möjlighet troligen finns”.
Ett krav enligt SKL är emellertid att ”…förbudet är erforderligt för att
upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller för en föreskrift i
lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri”.
Sala kommun i Västmanland tog 2011 ett beslut att genomföra ett förbud
mot tiggeri i den lokala ordningsstadgan. Kommunen menade att beslutet,
som framför allt riktade sig mot gatumusikanter var nödvändigt eftersom
tiggeriet skedde på kriminell grund, det vill säga genom människohandel.
Länsstyrelsen i Västmanland beslöt senare samma år att Sala kommuns
tiggeriförbud skulle upphävas. Beslutet motiverades med att föreskriften mot
tiggeri inte var motiverad med hänsyn till ordningen och säkerheten på
offentlig plats.
Tiggeri sker i många av Sveriges kommuner. Polismyndigheten har vid ett
flertal tillfällen konstaterat att större delen av tiggeriet inte faller under
människohandel. Ingen kommun har infört förbud mot tiggeri. En möjlighet
att genomföra ett dylikt förbud, kan bara ske om kommunen bedömer att det
stör ordningen och säkerheten på offentlig plats. Kommunledningskontoret
ser inte att tiggeriet i kommunen kan bedömas som sådant och finner därför
att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 174
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-31
Bilaga – Sveriges kommuner och landsting ”Några juridiska frågor gällande
utsatta EU-medborgare”
Lars-Edvin Lundgren (SD), motion, 2015-04-27
______
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§ 186

Dnr 2014-000499 000

Motion - Strategi för barn och ungas trygghet, hälsa
och utveckling i Härnösands kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionens första och tredje att-sats vara besvarade, samt
att avslå motionens andra att-sats.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Wiklander (KD) och Ingrid Nilsson (V).
Yrkanden
Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ingrid Nilsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt yrkande om bifall till motionen i sin
helhet.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla motionen i sin
helhet.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla
motionen i sin helhet röstar nej. Hur de enskilda ledamöter och tjänstgörande
ersättare röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
I motionen ”Strategi för barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i
Härnösands kommun” föreslår Ingemar Wiklander (KD)


att utvärdera hur respektive nämnd/förvaltning har levt upp till vårt
beslut enligt motionen om årligt barnbokslut



att göra en inbjudan till en öppen och bred konferens med fokus på
unga för att presentera hur arbetet har skett i olika
förvaltningar/nämnder samt att få fram utvecklande förslag till
strategin.



att arbeta fram en ny vision, strategier och handlingsplan för ungas
trygghet och hälsa och utveckling i Härnösand.

Den 6 september 2011 beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget om
ett samlat barnbokslut. Utgångspunkten för kriterierna till barnbokslutet ska
vara att de knyter an till barnkonventionens fyra grundpelare.
Efter att beslutet togs har ett barnbokslut årligen tagits fram. Bokslutet är
kopplat till Härnösands kommuns Välfärdsbokslut och utgörs av en
sammanställning av indikatorer som visar hur barn och ungdomars situation
ser ut i kommunen. Exempel på indikatorer kan vara arbetslöshet och
barnfattigdom, övervikt och fetma, godkända betyg och kultur och fritid.
Dessa och andra relevanta indikatorer ska vara underlag för prioriteringar
och identifiering av förbättringsområden och att den faktiska utvecklingen
inom olika områden ställs mot det som görs eller borde göras.
Den 29 september 2014 antog kommunfullmäktige Härnösands kommuns
Folkhälsoplan. I arbetet med att ta fram planen har representanter från alla
förvaltningar deltagit samt arbetsgrupp som är placerad under Rådet för
trygghet och hälsa.
Planen sätter särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och tillhörande
lokala mål. Till de lokala målen har även en särskild handlingsplan arbetats
fram. Handlingsplanen utvärderas och revideras årligen. I det förebyggande
arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor ingår även samverkan med andra
myndigheter och aktörer.
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För att veta att vårt förebyggande arbete ger resultat ska varje
förvaltning/nämnd årligen i samband med verksamhetsberättelser, beskriva
de egna insatserna/aktiviteterna som är kopplade till folkhälsoplanens lokala
mål. Uppgifterna sammanställs och återges i Välfärdsbokslut och
Barnbokslutet.
I motionen föreslås även en inbjudan till en öppen och bred konferens med
fokus på unga. Sådana insatser har påbörjats och kan utvecklas vidare.
Narkotikadialogen är ett exempel på detta.
Kommunledningskontoret anser att kommunen redan på bred front arbetar
med att utveckla barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i Härnösand
och att motionens syfte faller inom ramarna för det arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 175
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-19
Bilaga 1 – Barnbokslut, kommunfullmäktige 2014
Bilaga 2 – Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun
Ingemar Wiklander (KD), motion, 2014-12-17
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-28
Kommunfullmäktige

§ 187

Dnr 2014-000190 620

Motion - Fler speciallärare på skolorna i Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Wiklander (KD), Ann-Christine Myrgren (S),
Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S) och tf. kommundirektör Birgitta
Wigren.
Yrkanden
Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
Anders Gäfvert (M).
Ann-Christine Myrgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
yrkandet instämmer Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla motionen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla
motionen röstar nej. Hur de enskilda ledamöter och tjänstgörande ersättare
röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Reservation
Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Ingemar Wiklander (KD) har i en motion – Fler speciallärare på skolorna i
Härnösands, föreslagit


att skolförvaltningen utreder hur lärare kan stimuleras att
vidareutbilda sig till speciallärare och tillgodose behovet av
specialpedagogisk kompetens på skolorna i Härnösand.

Motionären lyfter fram det faktum att det generellt råder brist på
speciallärare i landet och att de kommande årens stora pensionsavgångar
ytterligare kommer att försvåra situationen.
Skolförvaltningen berömmer att tillgången till specialpedagogisk kompetens
i kommunen idag är god och beskriver i sin tjänsteskrivelse hur man sedan
2014, då det inrättades ett centralt elevhälsoteam, startat ett arbete
tillsammans med HR-avdelningen för att arbeta med frågan om
kompetensförsörjning.
I projektetuppdraget ingår det även att identifiera behov av olika
stimulansåtgärder till vidareutbildning i syfte att uppnå målen för framtida
kompetensförsörjning av specialpedagogisk kompetens.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 176
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Yttrande från skolförvaltningen under bearbetning
Ingemar Wiklander (KD), motion, 2014-04-30
______
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§ 188

Dnr 2014-000189 624

Motion - Inför en elevhälsogaranti i Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Wiklander (KD) och Ann-Christine Myrgren (S).
Yrkanden
Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till motionen.
Ann-Christine Myrgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla motionen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
I motionen – Inför en elevhälsogaranti i Härnösand, föreslår Ingemar
Wiklander (KD)


Att skolnämnden ska få i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti
kan införas i Härnösands kommun

Motionen har varit på remiss till skolförvaltningen som i sin tjänsteskrivelse
utförligt beskriver hur elevhälsan sedan 2014 samlats i ett centralt
elevhälsoteam samt hur elevhälsan tillskjutits ökade resurser och hur dess
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olika professioner samarbetar. Elevhälsans uppdrag är att bidra till att alla
elever får en god lärandemiljö så att de når sin yttersta kunskapsutveckling
och personliga utveckling.
Skolförvaltningen understryker vikten av att kommunen har en väl
fungerande elevhälsa och pekar på att samtliga kommunala skolor i
Härnösands kommun har tillgång till skolsköterska och kurator. Det centrala
elevhälsoteamet svara för att alla kommunala skolor har tillgång till
elevhälsans resurser på ett likvärdigt sätt.
Skolförvaltningen menar att det får anses som omotiverat att ge
skolnämnden i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti skulle kunna
införas i kommunen. Kommunledningskontoret delar skolförvaltningens
uppfattning i frågan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 177
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-11
Yttrande gällande motionen
Ingemar Wiklander (KD), motion, 2014-04-30
______
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§ 189

Dnr 2015-000257 000

Motion om extrainsatser för att motverka förekomsten
av otrygga platser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen, samt
att uppdra åt Rådet för trygghet och hälsa att vid kommande sammanträde
med kommunfullmäktige redogöra för kommunens arbete med
trygghetsfrämjande åtgärder.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V) och Margareta Tjärnlund (M).
Yrkanden
Ingrid Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och en andra
att-sats som lyder:
att uppdra åt Rådet för trygghet och hälsa att vid kommande sammanträde
med kommunfullmäktige redogöra för kommunens arbete med
trygghetsfrämjande åtgärder.
Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag, Ingrid Nilssons (V) yrkande, samt
yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla motionen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med Ingrid Nilssons (V) förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att avslå densamma.
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Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Ingrid Nilssons (V)
förslag.
Bakgrund
I motionen ”Extrainsatser för att motverka förekomsten av otrygga platser”
föreslår Lars Edvin Lundgren (SD)


att Härnösand kommun utreder vilka platser som är extra
brottsutsatta och som upplevs som otrygga



att Härnösands kommun utreder möjligheten att kameraövervaka de
platser som bedöms som extra brottsutsatta och som upplevs som
otrygga



att Härnösands kommun anställer ordningsvakter som kan patrullera
och finnas på de platser som bedöms vara extra brottsutsatta

Polisen har i nuläget en klar bild över de mest brottsutsatta platserna och vid
vilken tid på dygnet de flesta brotten sker. Polisens prioriteringar görs utifrån
de resurser som finns att tillgå.
En integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell är de
medborgardialoger och medborgarlöften som polisen kommer att initiera till.
Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka
tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen,
kommunen och andra samarbetspartner lovar att åstadkomma tillsammans.
Medborgarlöften fokuserar också på sådant som de som bor och verkar i ett
område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra vilket inte
alltid överensstämer med den statistik över brott som finns att tillgå. Dessa,
tillsammans med trygghetsvandringar som har genomförts sedan 2011, ger
en samlad bild över de platser som polis och medborgare upplever som
otrygga.
Kameraövervakning innebär att kameror som riktas mot en plats dit
allmänheten har tillträde kräver tillstånd från länsstyrelsen i det län där
övervakningen ska ske. Tillstånd ska ges om behovet av övervakningen
väger tyngre än enskildas intresse av att bli övervakade.
Sedan den 1 juli 2013 finns alla regler om kameraövervakning samlad i
samma lag Kameraövervakningslagen (2013:460). Vid bedömning av
behovet av kameraövervakning tas särskild hänsyn till om övervakning
behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller
andra liknande ändamål. Kameraövervakningslagen ställer mycket höga krav
för att tillstånd ska ges.
Olika forskningssammanställningar visar att kameraövervakning är mer
effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott.
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Större kommuner exempelvis Eskilstuna, Örebro, Stockholm har anställt
ordningsvakter under både dagtid, kvällstid och nätter. Detta för att stävja
brott och oroligheter i stadskärnan och har skett i samråd med polis.
Snatterier upplevs som ett växande problem bland handlarna men få av
brotten anmäls. I nuläget finns en ordningsvakt från vaktbolaget Securitas
anställd av Centrumföreningen Härnösand. Tjänsten delas mellan
handelsområdet Ankaret och butiker i centrum. Härnösands kommun bidrar
till finnanseringen med 333 000 kr per år.
Medborgardialogen kan vara ett sätt att belysa de faktiska problemen och
utifrån detta vidta åtgärder som kan förbättra tryggheten.
Kommunledningskontoret anser att i detta fall väger integritetsintresset
tyngre än behovet av övervakning (övervakningsintresset).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 178
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Lars-Edvin Lundgren (SD), motion, 2015-04-27
______
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§ 190

Dnr 2015-000324 612

Ansökan om regional garanti för strategiskt viktig
utbildning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättningen att de av länets kommuner som ingår i
gymnasiesamverkan fattar motsvarande beslut, bevilja Sollefteå kommuns
ansökan om regional garanti för Naturbruksprogrammet, inriktning Skog
med yrkesutgång skogsmaskinförare, gällande elevintag hösten 2016, samt
att kostnader för regional garanti om maximalt 157 tkr belastar
skolnämndens budget.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Viren Sjögren (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att första att-satsen ska få följande lydelse:
att under förutsättningen att de av länets kommuner som ingår i
gymnasiesamverkan fattar motsvarande beslut, bevilja Sollefteå kommuns
ansökan om regional garanti för Naturbruksprogrammet, inriktning Skog
med yrkesutgång skogsmaskinförare, gällande elevintag hösten 2016.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt Fred Nilssons (S) yrkande.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla Fred Nilssons
(S) förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Fred Nilssons (S)
förslag.
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Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag på andra att-sats.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag på andra att-sats.

Bakgrund
Härnösands kommun ingår i ett samverkansområde för kommunala
gymnasieskolor i Västernorrlands län. Alla länets kommuner förutom Timrå
kommun har undertecknat Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor
i Västernorrlands län. Samverkansavtalet syftar till att ge ungdomarna inom
samverkansområdet större möjlighet att få sitt förstahandsval av
gymnasieprogram tillgodosett. Därtill är det meningen att samverkansavtalet
ska stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje
ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av
gymnasieprogram.
Till Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län
finns det ett tilläggsavtal om regional garanti. Genom tilläggsavtalet är
medlemskommunerna överens om att gemensamt garantera vissa regionalt
strategiskt viktiga utbildningars genomförande. Enlig tilläggsavtalet beslutar
länets skolpresidium om regionalt ekonomiskt åtagande, så kallad regional
garanti, avseende vissa specifika gymnasieutbildningar som bedöms vara
strategiskt viktiga för regionen.
Beslutet om regional garanti gäller för varje antagning och med det belopp
som fastställts vid utbildningens start. Elev, som antagits på det program och
inriktning som omfattas av den regionala garantin är garanterad att få
slutföra sin utbildning inom valt program med inriktning.
Om en elev avbryter sin utbildning så kommer inte den vakanta platsen att
ersättas av den regionala garantin. Avstämning, innan debitering, av antal
elever och kostnadsfördelning sker årligen 15 oktober och 15 februari.
Sollefteå kommun har angett att programpriset för Naturbruksprogrammet,
inriktning Skog för hösten 2016 kommer att vara 240 000 kr per elev. Den
regionala garantin omfattar maximalt 6 platser. Den högsta totala kostnaden,
för kommunerna inom samverkansområdet, blir totalt 1 440 000 kr per läsår.
Fördelningsmodellen för kostnadstäckningen är baserad på kommunernas
folkmängd. Detta innebär att Härnösands kommun ska betala en
kostnadstäckning om 10,89 % av den totala kostnaden. Om alla 6 platser för
den regionala garantin utfaller kommer Härnösands kommun att åläggas
betala 156 816 kr per läsår.
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Kommunledningskontoret delar skolnämndens uppfattning att Härnösands
kommun bör bifalla Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för
Naturbruksprogrammet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 183
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Skolnämndens protokollsutdrag, 2015-05-28 § 73
______
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§ 191

Dnr 2015-000408 214

Detaljplan för del av Ön 2:52, 2:21, Eriksdal 1:24,
Utsikten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna detaljplanen för del av Ön 2:52, 2:21 och Eriksdal 1:24.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S), Amanda Lind (MP), Lennart Bolander
(M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Sara Nylund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Amanda Lind (MP), Lennart Bolander (M) och Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslutade den 27 mars att planarbete för rubricerat
område får påbörjas. Detaljplanen har upprättats av MAF Arkitekter AB på
uppdrag av Conecti AB. Planområdet angränsar i väster mot Brännavägen
och i söder mot Kaplanvägen. Enligt Härnösands kommuns översiktsplan
utpekas området som tätortsbebyggelse och tätortsnära skog. Gällande
detaljplan fastställdes 1984-09-05. Huvuddelen av marken är avsatt för
odlingslotter och park. Området med odlingslotter får inte bebyggas.
Genomförandetiderna för planen har gått ut. Området berörs inte av något
riksintresse men gränsar till totalförsvarets påverkansområde.
Målsättningen för planändringen är att skapa förutsättningar för ett attraktivt
boende med lägenheter som erbjuder fin utsikt, bra solinstrålning och nära
till service.
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Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 11 februari till 11 mars
2015. Detaljplanen har varit utställd för granskning 28 maj till 25 juni 2015.
Sju synpunkter har skickats in under granskingstiden, se utlåtande efter
granskning, där synpunkterna sammanställts och kommenterats av
samhällsförvaltningen.
Efter granskningen har i planbeskrivningen stycket om den rödlistade växten
Sandrabban tagits bort eftersom den flyttats till en lämpligare växtplats samt
även en del mindre justeringar har genomförts efter granskningen. På
plankartan har ett u-område lagts till för att trygga befintliga underjordiska
ledningar.
Kommunledningskontoret har inget att invända mot samhällsförvaltningens
bedömning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 184
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Protokollsutdrag, samhällsnämnden 2015-08-27 § 180
Bilaga – Karta – Ön 2:52, 2:21, Eriksdal 1:24
Bilaga – Antagandehandling
Bilaga – Planbeskrivning
Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen
______
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§ 192

Dnr 2015-000342 006

Sammanträdestider 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktige sammanträder kl 13.15 följande datum: 29 feb, 21
mars, 25 apr, 30 maj, 20 juni, 26 sep, 24 okt, 28 nov samt 19 dec, samt
att kommunfullmäktige genomför en utbildningsdag för ledamöter och
ersättare den 25 januari 2016.
Yrkanden
Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare att-sats som lyder:
att kommunfullmäktige genomför en utbildningsdag för ledamöter och
ersättare den 25 januari 2016.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger två förslag
till beslut, kommunstyrelsens förslag, samt ordförandes förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla ordförandes yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, samt ordförandes yrkande.
Bakgrund
På sitt sammanträde 2015-06-08 beslutade kommunfullmäktiges
presidieberedning att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande
sammanträdesdagar:
29 februari
21 mars
25 april
30 maj
20 juni
26 september
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24 oktober
28 november
19 december
Inför 2016 har det inkommit önskemål om att i möjligaste mån undvika att
lägga sammanträden på dagar då det är skollov. Kommunfullmäktiges
presidium beslutade också om detta på sitt sammanträde 2015-06-08.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 185
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-25
Sammanträdesplan 2016
______
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§ 193

Dnr 2015-000312 107

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka Kommuninvests begäran om full kapitalinsats motsvarande 900
kr/invånare,
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att reglera kapitalinsatsen per
den sista december 2015 efter avstämning mot invånarantal,
att kapitalinsatsen belastar kommunens likvida medel, samt
att ge ekonomichefen i uppdrag att låna upp medel motsvarande
kapitalinsatsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Protokollsanteckning
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna ogillar att
kommunen måste låna pengar för detta ändamål. Vi menar att det är mer
hållbart att generera överskott i den kommunala ekonomin så att ärenden av
denna art kan verkställas utan att ett lånebehov ska behöva uppstå.
Bakgrund
Kommuninvest föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomiska förening. I stadgarna tillkom en möjlighet för
medlemmarna att på initiativ och i egen takt erlägga en eller flera insatser för
att snabbare fullgöra den obligatoriska skyldigheten.
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Det nya lagkrav på bl.a större kapital innebär att Kommuninvest måste öka
sitt kapital till en miniminivå fram till 2018 då kravet på en lägsta
bruttosoliditet ska ha uppnåtts. Om många medlemmar sätter in sin insats så
snart som möjligt så ökar Kommuninvest anseende. Detta innebär att
myndigheter, rankinginstitut samt andra marknadsaktörer ser att
Kommuninvest håller vad de lovar.
Argument för att öka redan i år är insatsen är att kapitalet måste in senast
2018 om vi vill vara kvar i Kommuninvest. Räntekostnaden är låg både på
upplåning och utlåning. Eventuell återbäring vid full kapitalinsats får vi ta
direkt i resultatet.
För att Härnösands kommun ska nå upp till sin del av åttagande så ska
11 724 158 kr sättas in på Kommuninvest konto senast 2018. Summan
motsvarar 900 kr/invånare och kommer att regleras mot invånarantalet vid
årsskiftet 2015/2016.
Insatskapitalet är en balanspost och påverkar inte kommunens resultat men
kommunens likviditet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-09-08 § 190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
______
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§ 194

Dnr KS2013-77
KS2015-197
KS2014-275
KS2014-282

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av fattade beslut till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Bakgrund
Kommunfullmäktige delegerar beslutandet av medborgarförslag till
nämnderna. Besluten återredovisas till kommunfullmäktige efer att
nämnderna fattat sina beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående
Alfhild Agrell
Beslut i samhällsnämnden angående
Beslut i samhällsnämnden angående
attraktiv del av världen
Beslut i samhällsnämnden angående
i samhället

medborgarförslag –Egen gata till
medborgarförslag –Hundpark
medborgarförslag –Härnösand en
medborgarförslag – Minska strålningen

______
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§ 195

Dnr 2825-6

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Carina Svedberg (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,
att bevilja Fredrik Olsson (M) från uppdraget som ledamot i skolnämnden,
att bevilja Elisabeth Hildén (S) från uppdraget som ersättare i
Härnösandshus AB styrelse och som ersättare i Härnösands
kommunfastigheter AB styrelse,
att bevilja Jan Bos (S) från uppdraget som ersättare i samhällsnämnden,
samt
att bevilja Ibrahim Fekre (S) från uppdraget som ersättare i
arbetslivsnämnden.
Bakgrund
Carina Svedberg (S) har avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige.
Fredrik Olsson (M) har avsagt sig som ledamot i skolnämnden.
Elisabeth Hildén (S) har avsagt sig som ersättare i Härnösandshus AB och
Härnösands kommunfastigheter AB.
Jan Bos (S) har avsagt sig som ersättare i samhällsnämnden.
Ibrahim Fekre (S) har avsagt sig som ersättare i arbetslivsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse Carina Svedberg (S), 2015-08-11
Avsägelse Fredrik Olsson (M), 2015-07-10
Avsägelse Elisabeth Hildén (S), 2015-07-02
Avsägelse Jan Bos (S), 2015-09-24
Avsägelse Ibrahim Fekre (S), 2015-09-25
______
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§ 196

Dnr 2825-5

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den ersättare som står närmast i ordning utses
till ersättare i kommunfullmäktige efter Carina Svedberg (S).
Beslutsunderlag
______
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§ 197

Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Norrtåg AB – Svenska Tågkompaniet ny operatör Norrtågtrafiken
Din Tur – Långtidsplan 2016-2018
Landstinget Västernorrland – Årsredovisning 2014
Din Tur – Årsredovisning 2014
______
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§ 198

Dnr 3236-6

Besvarande av fråga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara frågan besvarad.
Yttranden
Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) tackar för svaret.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
om kommunens engagemang i Härnösands Hästsport Arena är av sådan
ringa betydelse att det inte berör kommunfullmäktige?
Fred Nilsson (S) svarar på frågan.
Beslutsunderlag
______
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