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Sammanträdesdatum

2017-02-27
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 27 februari 2017 kl 13:15–14.15, 14.30–15.38, 15.42–16.30
Ajournering 14.15–14.30, 15.38–15.42

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s.2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Ina Lindström, kommunsekreterare.
Under § 29 deltog även Andreas Menzel och Ingemar Forzelius, VD HEMAB.

Justerare

Roland Strömqvist (S) och Ingemar Wiklander (KD)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, torsdagen den 2 mars kl. 10.00

Se närvaro- och voteringslista på s. 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Roland Strömqvist

Ingemar Wiklander

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-02-27

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-03-23
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Närvaro- och voteringslista
Ledamot
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Monica Fällström
Roland Strömqvist
Ann-Christin Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oscarsson
Rune Danielsson
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Jasenko Omanovic
Ann Catherine Genberg
Björn Nordling
Pousha Mohammady
Christina Gärdin
Christina Höj Larsen
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Eriksson
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Leif Jonsson
Jonny Lundin
Sven Westerlund
Christina Lindberg
Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar Vernersson
Lars-Edvin Lundgren
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Andreas Sjölander

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Lennart Mohlin § 32-44

Lars Zetterlund

Lennart Mohlin § 28-29

Åke Hamrin
Ingen ersättare närvarande

Anna Davis § 38-44

Ingemar Bylund (SD)
Ingen närvarande ersättare
Karl-Einar Björner
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Ersättare

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Närvaro Tjänstg.

Lars Zetterlund
Lennart Mohlin

S
S

X
X

Krister Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Anders Halén
Elisabeth Hildén
Krister Eriksson
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Abdelmotaleb Ben Salem
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingemar Bylund
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Ann-Christin Myrgren
Rune Danielsson § 28-29
Sara Nylund § 32-44

Christina Höj Larsen

Kristoffer Bodin

Ida Skogström § 38-44

Lars-Edvin Lundgren
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Ärendelista
§ 28

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan ............................................................................ 5
§ 29

Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 6
§ 30

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017........................................... 7
§ 31

Dnr 2014-000423 512

Motion - Förbättra trafikmiljö och säkerhet vid Brunne skola ............................... 8
§ 32

Dnr 2017-000010 107

Hemställan om beslut angående återstart av elförsäljning i HEMAB ................. 10
§ 33

Dnr 2017-000009 005

Hemställan om beslut angående finansiering av bredbandsutbyggnad
landsbygd ......................................................................................................... 12
§ 34

Dnr 2016-000262 140

Tillväxtstrategi Härnösand - Företagsamma staden med den
personliga livsmiljön .......................................................................................... 14
§ 35

Dnr 2017-000046 101

Översyn av den politiska organisationen och arvoden....................................... 16
§ 36

Dnr 2017-000007 003

Kommunfullmäktiges arbetsordning .................................................................. 18
§ 37

Dnr 2015-000337 820

Framtida drift av Härnösand Hästsportarena ..................................................... 19
§ 38

Dnr 2016-000584 730

Interpellation till socialnämndens ordförande - Värdighetsgarantierna
skulle ge mervärde och ökad trygghet i vardagen! ............................................ 21
§ 39

Dnr 2016-000583 101

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande
uppsiktsplikt ...................................................................................................... 22
§ 40

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017 ............................................................................................... 23
§ 41

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017............................................................................................... 24
§ 42

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017 ......................................... 25
§ 43

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 26
§ 44

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 27
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§ 28

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Ärende 2 ”Information från Revisionen 2017” utgår från dagens
sammanträde.
Ärende 11 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande
uppsiktsplikt och ärende 12 Interpellation till socialnämndens ordförande
beträffande värdighetsgarantier byter plats på ärendelistan.
______
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§ 29

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationsärendena 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
Andreas Menzel informerar om de fonder och stiftelser som finns i
Härnösands kommun.
Ingemar Forzelius, VD HEMAB, informerar om bolagets verksamhet och
aktuella frågor.
______
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§ 30

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Andreas Menzel har ställt en fråga angående butiksdöden i Härnösand.
Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
John-Erik Hansson har ställt en fråga om ny idrottshall. Frågan besvaras av
Sara Nylund (S).
Andreas Menzel har ställt en fråga om tomgångskörning. Frågan hänskjuts
till kommande sammanträde för svar.
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
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 2014-000423 512

Motion - Förbättra trafikmiljö och säkerhet vid Brunne
skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till samhällsnämnden att utreda hur en pendlarparkering och
avlämningsplats kan etableras, samt
att beakta kostnaden i kommande budgetarbete och verksamhetsplanering
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C), Sara Nylund (S) och Sven-Ingemar
Vernersson (SD)
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Sara Nylund (S) och Sven-Ingemar Vernersson (SD).
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
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2014-11-07 av Jonny Lundin
(C). Motionären skriver i motionen att det råder en farlig trafiksituation på
Brunne skola på grund av att trafikmiljön inte är anpassad för hämtning och
lämning av elever och förskolebarn. Under vintern förvärras situationen mer
och flera incidenter har inträffat enligt motionären. Problemet är vid
avlämningsplatsen där barn och bilar blandas och där nuvarande lösning
medför att bilister måste backa ut från parkeringensplatsen med en ökad risk
för ett barn skadas.
Forts
§ 31 forts
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Motionären vill även att kommunen tillsammans med byggdens föreningar
och företag etablerar en pendlarparkering i centrala Brunne.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2017-01-19
Motion, Jonny Lundin (C), 2014-11-07
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2017-000010 107

Hemställan om beslut angående återstart av
elförsäljning i HEMAB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla HEMAB:s hemställan angående återstart av elförsäljning,
att godkänna att HEMAB-koncernen återupptar elförsäljning enligt
upprättad affärsplan,
att godkänna att HEMAB bildar ett dotterbolag för
elförsäljningsverksamheten, samt
att godkänna att HEMAB erbjuder Härnösandshus AB och Härnösands
kommunfastigheter AB att bli minoritetsdelägare i det nybildade bolaget
med tillsammans max 9,9 % av aktierna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
I samband med avregleringen av elmarknaden i slutet av 1990-talet bildade
HEMAB ett gemensamt elförsäljningsbolag med Sydkraft, som senare
köptes av E.ON. Det gemensamt ägda bolaget HEMAB Elförsäljning AB
ägdes till 25 % av HEMAB.
2009 sålde HEMAB sin andel till E.ON., men fortsatte visst samarbete.
Bland annat fortsatte E.ON. att vara anvisningsleverantör inom HEMAB:s
eldistributionsområde. Från 2014 är Dalakraft ny samarbetspartner samt
anvisningsleverantör. Det avtalet upphör 2017.
Forts
§ 32 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid HEMAB:s styrelseseminarium i maj 2016 presenterades en idé om att
mot bakgrund av de stora förändringarna som väntas på elmarknaden,
överväga att återuppta egen elförsäljningsverksamhet i HEMAB-koncemen.
Den inriktningen inarbetades sedan på uppdrag av styrelsen i HEMAB:s nya
affärsplan som antogs i juni 2016.
En genomarbetad affärsplan för "HEMAB Elförsäljning" presenterades inför
styrelsemötet den 13 december och styrelsen fattade då nedanstående beslut:
att återuppta elförsäljning i HEMAB-koncernen enligt upprättad affärsplan
(ver. 2.0 dat 2016-12 -06),
att bilda ett dotterbolag för den verksamheten,
att erbjuda Hämösandshus AB och Härnösands kommunfastigheter AB att
bli minoritetsdelägare i det nybildade bolaget med tillsammans max 9,9 % av
aktierna,
att uppdra till vd att hemställa hos Kommunfullmäktige att godkänna
1. start av elförsäljningsverksamhet
2. bildande av dotterbolag
3. erbjudandet om delägande för Härnösandshus AB och Härnösands
kommunfastigheter AB.
Utöver detta fattade styrelsen också beslut om att vd skall återkomma till
styrelsen för beslut om val av samarbetspartner ("elhandlare/grossist") innan
avtal med den partnern tecknas och elförsäljningsverksamheten startas. Valet
av partner och samarbetsformer anses vara nyckelfrågor för en framgångsrik
och lönsam elförsäljningsverksamhet.
Med detta som bakgrund har kommunledningskontoret inget att erinra mot
HEMAB:s framställda begäran, utan gör bedömningen att en återstart av
elförsäljning kommer att ha positiva följder för Härnösands
kommun. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige
tillstyrker HEMAB:s hemställan.
Beslutsunderlag
Hemställan om beslut angående återstart av elförsäljning i HEMAB, Ingemar
Forzelius, 2017-01-03
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 2017-000009 005

Hemställan om beslut angående finansiering av
bredbandsutbyggnad landsbygd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera Härnösands kommuns bredbandspolicy genom justering av
angiven sluttid från utgången av 2018 till utgången av 2020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Jonny Lundin (C), Margareta
Tjärnlund (M), Fred Nilsson (S), Björn Nordling (S) och Lennart Bolander
(M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Jonny Lundin (C), Margareta Tjärnlund (M), Fred Nilsson (S), Björn
Nordling (S) och Lennart Bolander (M)
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Under 2013 arbetade Härnösands kommun fram ett bredbandsprogram som
skulle gälla för hela kommunen. Till sin hjälp tog man representanter för
HEMAB och ServaNet AB som också har varit fortsatt viktiga i det
pågående genomförandet. Sedan 2013 har även förtydligande om våra olika
roller i utvecklingen förtydligats och 2015 antog Härnösands kommun ett
nytt ägardirektiv för HEMAB med förtydligande om deras uppdrag och
Forts
§ 33 forts
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ansvar att genomföra bredbansprogrammet. I direktivet under punkt 2.4 går
att läsa följande – Företaget ska sträva efter, och planera för uppfyllandet av
målen i kommunens bredbandspolicy samt samordna och finansiera
utbyggnadsprojektet av fibernät.
HEMAB inkom 2016-12-29 med en hemställan om finansiering av
bredbandsutbyggnaden i landsbygden då man bedömer att ca 100 mnkr inte
kommer att kunna finansieras genom kundintäkter, bidrag eller
samordningsvinster. I hemställan föreslås också att kommunens program
med målsättningen att nå 90% av kommunens medborgare redan till 2018,
anpassas till regeringens utbyggnadsmål att 90% av medborgarna ska nås till
2020. Förvaltningen tycker att det är en välmotiverad förändring av
målsättningen då bland annat bristen på tillgängliga utbyggnadsresurser är
stor. I ägardirektivet anges också att bolaget ska sträva efter att nå
målsättningen vilket förvaltningen menar kan uppfyllas av en
tidsförskjutning på 2 år i enlighet med regeringens målsättning.
Vad det gäller finansiering menar förvaltningen att direktivet klargör att
HEMAB ska stå för finansieringen, förutom de externa möjligheter man har
till finansiering genom statliga medel. Med det gynnsamma låneläget samt
de goda ekonomiska förutsättningarna bolaget har borde en sådan satsning
vara möjlig utan kommunens medfinansiering.
Kommunstyrelseförvaltningen beräknar att den årliga
avskrivningskostnaden, med en avskrivningstid på 30 år, för HEMAB skulle
bli cirka 3,3 mnkr och att räntekostnaden uppgå till 1,5 mnkr vilket skulle
innebära en resultatbelastning på totalt 4,8 mnkr.
Beslutsunderlag
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-18
Bilaga - Bredbandsbyggnad - Härnösands landsbygd, dat. 2016-12-01
Hemställan om beslut angående finansiering av bredbandsutbyggnad
landsbygd
______
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§ 34

Dnr 2016-000262 140

Tillväxtstrategi Härnösand - Företagsamma staden
med den personliga livsmiljön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Tillväxtstrategi för Härnösands kommun i enlighet med framlagt
förslag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Byquist (S), Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson
(S), Eva Olstedt-Lundgren (L), Björn Nordling (S), Olle Löfgren (L),
Magnus Oskarsson (S) och Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Anders Byquist (S) yrkar bifall till liggande förslag samt att tillväxtstrategin
kompletteras med följande skrivningar:
Under rubriken ”Ökad mångfald”
…vi ser en pågående rörelse där det gamla Härnösand är på väg att bli något
nytt och där man i dagsläget har en känsla av att befinna sig mitt i resan. På
arbetsmarknader som tillvaratar mångfald, integration och sociala
ekonomin ökar tillväxtfaktorn.
Under rubriken ”Arbetsliv i förändring”
…ett exempel är att Sverige idag räknas som ledande inom
dataspelsbranschen, en bransch i kraftig tillväxt. Efterfrågan av arbetskraft
är också fortsatt hög inom bygg och anläggning, vård- och omsorg samt
serviceyrken.
I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S), Björn Nordling (S), Magnus
Oskarsson (S) och Karin Frejarö (MP).
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag på ärendet.
Forts
§ 34 forts
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser bifalla
tilläggsyrkandet från Anders Byquist (S).
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med tilläggsyrkandet.
Bakgrund
Tillväxtstrategin presenterades för kommunstyrelsen 2016-05-31.
Kommunstyrelsen beslöt då (§ 117) att förslaget skulle sändas på remiss till
de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, de
kommunala nämnderna, de helägda kommunala bolagen och de kommunala
råden samt till HNEF.
Remisstiden pågick under tiden 2016-06-23 till 2016-09-30. Vid remisstiden
slut hade 13 remissyttranden kommit in. En kortfattad sammanställning av
remissvaren redovisas i separat bilaga.
Efter remisstiden har synpunkter inarbetats i tillväxtstrategidokumentet.
Även en kortfattad, illustrerad presentation av tillväxtstrategin har tagits
fram. Synpunkter av aktivitetskaraktär samt övriga kommentarer från
remissvaren blir värdefulla inspel till kommande nya handlingsplaner,
projekt eller andra utvecklingsinsatser som behöver sättas igång.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-25
Bilaga 1 - Tillväxtstrategi - Härnösand (med markerade ändringar)
Bilaga 2 - Tillväxtstrategi - Härnösand (kortfattad och illustrerad version)
Bilaga 3 - Sambandsanalys trenderna
Bilaga 4 - Tillväxt begreppet
Bilaga 5 - Remissvar
______
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§ 35

Dnr 2017-000046 101

Översyn av den politiska organisationen och arvoden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av den politiska
organisationen, arvoden och partistöd inför mandatperioden 2019-2022,
att fastställa den reviderade instruktionen för fullmäktigeberedningen, samt
att beredningen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium samt en
ledamot från var och ett av partierna som inte ingår i presidiet.
Yttranden
Göran Virén Sjögren (M) och Margareta Tjärnlund (M).
Yrkanden
Fullmäktiges ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att följande ändringar
görs i instruktionen:
Under § 5 beredning läggs följande mening till: Fullmäktiges partier ska
utgöra remissinstanser.
Under § 6 får första stycket lydelsen ”Beredningen består av 8 ledamöter.
Beredningen består av fullmäktiges presidium samt en representant från var
och en av fullmäktiges övriga partier som inte är representerade i
fullmäktiges presidium.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Forts
§ 35 forts
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Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen
och de politiska arvodena. Kommunfullmäktiges presidium har därför
beslutat att initiera ett arbete med att genomföra översynen inför valet 2018.
Översynen kommer att ske genom en tillfällig fullmäktigeberedning som
består av fullmäktiges presidium samt en ledamot från var och ett av
partierna som inte ingår i presidiet.
Fullmäktigeberedningens instruktion reglerar beredningens arbetsformer och
uppdrag.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges presidium, sammanträdesprotokoll, 2016-12-05 § 86
______
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§ 36

Dnr 2017-000007 003

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige med föreslagna
revideringar.
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 antog 2016-02-29 en ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Fullmäktiges presidium har utvärderat den nya arbetsordningen och föreslår
några mindre ändringar. Dessa har även diskuterats på gruppledarträff i
december 2016.
Idag ska frågor till allmänhetens frågestund lämnas in senast i samband med
sammanträdets början. Det har framkommit önskemål från ledamöterna att få
frågorna med större framförhållning för att kunna besvara dem på ett bättre
sätt. Det nya förslaget är att frågorna istället ska lämnas in senast kl. 12.00
sista vardagen innan sammanträdet.
Punkten ”korta frågor – korta svar” ska enligt det nya förslaget förläggas
näst sist på dagordningen, före punkten ”tillkommande motioner,
medborgarförslag, interpellationer och frågor” och ett förtydligande om att
frågorna ska röra dagsaktuella frågor läggs in.
Beslutsunderlag
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
______
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§ 37

Dnr 2015-000337 820

Framtida drift av Härnösand Hästsportarena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert(M), Åke Hamrin (V),
Karin Frejarö (MP), Göran Virén Sjögren (M), Sven-Ingemar Vernersson
(SD), Jonny Lundin (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Ida Skogström (M),
Lennart Bolander (M), Ingemar Wiklander (KD), Göran Norlander (S),
Björn Nordling (S), Sven Westerlund (C),
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att driften av ridskolan ska kvarstå i kommunal drift. I
yrkandet instämmer Åke Hamrin (V), Karin Frejarö (MP), Björn Nordling
(S).
Anders Gäfvert (M) yrkar i första hand på återremiss med följande frågor:
-

Slutrapport av ridhusbygget (ekonomiskt och byggtekniskt)?

-

Budget 2017?

-

Redogörelse av samverkansavtal mellan kommunen och ridklubben?

-

Verksamhets- och ekonomiskt utfall för år 2016?

-

Hur skulle en ren föreningsdrift av anläggningen kunna se ut?

Anders Gäfvert (M) yrkar i andra hand på avslag.
I yrkandet instämmer Göran Virén Sjögren (M), Jonny Lundin (C), Eva
Olstedt-Lundgren (L), Ingemar Wiklander (KD), Ida Skogström (M),
Lennart Bolander (M), och Sven Westerlund (C)
Sven-Ingemar Vernersson (SD) yrkar avslag på ärendet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger fyra förslag till beslut, liggande förslag,
yrkande från Fred Nilsson (S), ett yrkande om återrmiss samt ett yrkande om
avslag på ärendet i sin helhet.
Forts
§ 37 forts
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Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.
Ordförande frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar om fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som anser att ärendet
ska avgöras idag röstar ja, de som anser att ärendet ska återremitteras röstar
nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Bakgrund
I juni 2015 tog Härnösands kommun beslut om att överta driften för
ridskoleverksamheten vid Härnösands hästsportarena. Beslutet togs då
Härnösands ridklubb begärde hjälp då man inte klarade att lösa den
ekonomiska situationen.
Förvaltningen föreslår att kommunen upphandlar driften av
ridskoleverksamheten som en tjänstekoncession över fem år. Med
tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt
men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörsav rätt
att utnyttja tjänsten. Den ekonomiska aktören måste ta på sig den
verksamhetsrisk som är förenad med att nyttja de aktuella tjänsterna för att
en tjänstekoncession ska föreligga.
Beslutsunderlag
______
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§ 38

Dnr 2016-000584 730

Interpellation till socialnämndens ordförande Värdighetsgarantierna skulle ge mervärde och ökad
trygghet i vardagen!
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarty (S), Ingemar Wiklander
(KD), Göran Norlander (S)
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Ingemar Wiklander (KD) har ställt en interpellation till socialnämndens
ordförande angående värdighetsgarantier.
Beslutsunderlag
______
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§ 39

Dnr 2016-000583 101

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
beträffande uppsiktsplikt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Ingemar Wiklander (KD).
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
Ingemar Wiklander (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsunderlag
______
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§ 40

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen från Sylvia Hedin (S) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden, samt
att bevilja avsägelsen från Zinab Fekre (S) från uppdraget som ersättare i
Härnösandshus ABs styrelse,
att bevilja avsägelsen från Fredrik Olsson (S) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Sylvia Hedin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Zinab Fekre (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Härnösandshus ABs
styrelse.
Fredrik Olsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden
Beslutsunderlag
Avsägelse Sylvia Hedin (S), 2017-02-03
Avsägelse Zinab Fekre (S), 2017-02-14
Avsägelse Fredrik Olsson (S), 2017-02-23
______
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§ 41

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande personer till fullmäktiges tillfälliga bredning för översyn av
den politiska organisationen, arvoden och partistöd inför mandatperioden
2019-2022:
Andreas Sjölander (S)
Per Sander (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Kristoffer Bodin (M)
Jonny Lundin (C)
RosMarie Sandin (L)
Ingemar Wiklander (KD)
Lars Edvin Lundgren (SD),
att utse Agneta Jonsson (S) till nämndeman i tingsrätten,
att utse Ted Sundin (M) till nämndeman i tingsrätten,
att utse Håkan Viklund (S) till ersättare i kommunstyrelsen,
att utse Fredrik Olsson (S) till ledamot i socialnämnden,
att utse Dijana Omanovic (S) till ersättare i socialnämnden, samt
att utse Ulla Andersson (S) till ersättare i styrelsen för Härnösands Hus AB
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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§ 42

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit
till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.
Revisionen – Inbjudan nämndsammanträden
Samhällsnämnden – Bokslut 2016 verksamhetsberättelse
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Protokoll 2016-12-09
Länsstyrelsen Västernorrland – Ny ledamot/ersättare
Beslutsunderlag
______
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§ 43

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om äskanden från socialnämnden.
Frågan besvaras om Fred Nilsson (S) och Andreas Sjölander (S)
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om uppvaktning av
försvarsdepartementet. Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om cyklar till personalen. Frågan
besvaras av Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas
till ordförande eller vice ordförande i nämnder, bolag eller
kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
______
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§ 44

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
•

Motion – Jobbmässa (KS17-85)

•

Motion – Instiftande av lärarpris i Härnösands kommun (KS17-86)

att överlämna Medborgarförslag – skridskois på sjö (KS17-37) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – bussar på helger (KS17-30) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – ett trevligare torg (KS17-71) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – utökad belysning vid Djuphamnsvägen
(KS17-23) till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – ny idrottshall (KS17-29) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande
att interpellation Samlad insats mot främlingsfientlighet (KS17-96) får
ställas och svar ges 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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