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Närvaro- och voteringslista ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti När-
varo 

Votering 
§ 139 

Votering 
§ 144 

Votering 
§ 147 

Andreas Sjölander  S X Ja Ja Ja 

Lotta Visén  S X Ja Ja Ja 

Magnus Oskarsson Lennart Molin  S - Ja Ja Ja 

Nina Skyttberg  S X Ja Ja Ja 

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X Ja Ja Ja 

Monica Fahlén  S X Ja Ja Ja 

Håkan Viklund  S X Ja Ja Ja 

Ebba Hansson  S X Ja Ja Ja 

Ann-Cathrine Genberg  S X Ja Ja Ja 

Björn Nordling  S X Ja Ja Ja 

Katrin Sjödin  S X Ja Ja Ja 

Johan Nilsson  S X Ja Ja Ja 

Susanne Forsberg  S X Ja Ja Ja 

Ingrid Nilsson  V X Ja Ja Ja 

Martin Neldén Birgitta Alevård V - Ja Ja Ja 

Malin Lindroth  V X Ja Ja Ja 

Åke Hamrin  V X Ja Ja Ja 

Knapp Britta Thyr  MP X Ja Ja Ja 

Hibo Abdullahi  MP X Ja Ja Ja 

Göran Hådén  MP X Ja Ja Ja 

Ida Skogström Bengt Wallgren M - Nej Nej Nej 

Anders Gäfvert  M X Nej Nej Nej 

Lennart Bolander  M X Nej Nej Nej 

Margareta Tjärnlund  M X Nej Nej Nej 

Eva-Clara Viklund  M X Nej Nej Nej 

Christian Wasell  M X Nej Nej Nej 

Linda Borg  M X Nej Nej Nej 

Per-Eric Norberg  C X Ja Nej Nej 

Christina Lindberg Lillemor Andersson C - Ja Nej Nej 

Erik Hultin  C X Ja Nej Nej 

Anette Nordin  C X Ja Nej Nej 

Karl Rönnkvist Ulrika Sundgren C - Ja Nej Nej 

Olle Löfgren RosMarie Sandin L - Nej Nej Nej 

Ingemar Wiklander  KD X Ja Ja Ja 

Mai Nahas  KD X Ja Ja Ja 

Ulrika Jonsson  SD X Nej Nej Nej 

Kenneth Lunneborg  SD X Nej Nej Nej 

Sven Ingemar 
Vernersson 

 SD X Nej Nej Nej 

Lennart Bergström  SD X Nej Nej Nej 

Anette Åström Bo Gidmark SD - Nej Nej Nej 

Eva Olstedt Lundgren §§ 136-138 L X - - - 

Kristoffer Bodin  M X Nej Nej Nej 

Göran Norlander  §§ 136-145, 147-154 
Lotten Vidmark § 146 

S X Ja Ja Ja 
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Närvarolista ersättare 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgör istället för 

Lennart Molin S X Magnus Oscarsson 

Lotten Vidmark S X  

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S -  

Basel Aljamal S -  

Mats Höglund S X §§ 136-147  

Rune Danielsson S X  

Birgitta Alevård V X Martin Neldén 

Anders Bergqvist V X  

Per Sander MP -  

Myriam Estrella Näslund MP X §§ 140-154 

Bengt Wallgren M X Ida Skogström 

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M -  

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C -  

Lillemor Andersson C X Christina Lindberg 

Ulrika Sundgren C X Karl Rönnkvist 

RosMarie Sandin L X Olle Löfgren 

Mathias Johansson L -  

Anders Nordström KD X  

Chantal Binua KD  -  

Bo Gidmark SD X Anette Åström 

Glenn Sehlin SD X  

vakant SD   
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§ 136 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.     

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med information om: 

 LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), Anna 

Jakobsson Lund, Kommunförbundet FoU Västernorrland,  

 Campus Härnösand, Anna Engnell, utvecklare Campus Härnösand, 

kommunstyrelseförvaltningen, samt  

 Agenda 2030, Dag Jonzon, Dellarte produktionsbolag.      

______  
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§ 137 Dnr 50587  

Ändringar på dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande ändringar på dagordningen:      

 Justering av rubrik på ärende 5: Detaljplan del av Torsvik 1 och 

Torsvik 6, beslut om antagande och  

 Ärende 13, svar på interpellation – Har vi koll på försvunna barn? 

utgår.      

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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§ 138 Dnr 2019-000029 1.1.1.2 

Information från Revisionen 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (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 

Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om 

aktuella granskningar. Ingrid Flodin (C), revisionens första vice ordförande, 

och Bo Anders Öberg (S), revisionens andra vice ordförande, redogör för 

revisionens arbete.      

______  
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§ 139 Dnr 2016-000161 233 

Motion - Utred kommunens framtida ägande av 
anläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att uppdra till samhällsnämnden att genomföra utredningen, samt 

att utredningen återrapporteras senast i september 2020.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christian Wasell (M), Ingemar Wiklander (KD), Knapp 

Britta Thyr (MP), Erik Hultin (C) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Knapp Britta Thyr (MP) och Erik Hultin (C) instämmer i Ingemar 

Wiklanders (KD) yrkande. 

Christian Wasell (M) yrkar avslag på motionen.  

Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Christian Wasells (M) förslag.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, kommunstyrelsens förslag och Christian Wasells (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Christian Wasells (M) förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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röstar ja, och den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 

Christian Wasells (M) förslag röstar nej. 

Med 28 ja-röster mot 14 nej-röster och en tom stol finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslistan på s.2.     

Bakgrund 

Ingemar Wiklander (KD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 

besluta om en utredning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

långsiktigt, både ur det ekonomiska perspektivet och ur 

jämlikhetsperspektivet mellan olika idrotter samt att man förutsättningslöst 

utreder alternativa driftsformer. 

Härnösands kommun har flera större idrottsanläggningar och det finns ett 

rikt utbud av idrottsföreningar. Med detta i åtanke är det klokt att kommunen 

utreder vilka anläggningar som finns idag, och vilka ägarformer som bör 

gälla för idrotts- och fritidsanläggningar. Med denna bakgrund anser 

kommunledningskontoret att motionen bör bifallas och att samhällsnämnden 

ges i uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med motionärens förslag. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05 § 163 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 82 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-03-21 § 46 

Motion, Ingemar Wiklander (KD), 2016-03-11 

______  
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§ 140 Dnr 2019-000418 1.1.1.1 

Överlåtelse av fastigheterna Ugglan 1 och 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna AB Härnösandshus försäljning av fastigheterna Ugglan 1 och 

2.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart 

Bolander (M), Krister Fagerström McCarthy (S) och Per-Eric Norberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Gäfvert (M) och Lennart Bolander (M) instämmer i Andreas 

Sjölanders (S) yrkande.      

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 

AB Härnösandshus styrelse har vid sitt styrelsemöte 2019-09-17 fattat beslut 

om att avyttra fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för AB 

Härnösandshus 2018-2020 ska försäljning av tillgångar överstigande 25 

miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av Kommunfullmäktige i 

Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösandshus styrelse att 

Kommunfullmäktige i Härnösand beslutar godkänna försäljningen av 

fastigheterna Ugglan 1 och 2.  

Sammanfattande skäl för en försäljning 

Fastigheten redovisar ett underskott i samband med att Härnösands kommun 

lämnar sin förhyrning och avvecklar Ugglans gruppboende 
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Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 

bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för Härnösandshus 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 

fastigheter där nya moderna lägenheter kan skapas 

En försäljning frigör kapital för satsningar på underhåll i det övriga 

fastighetsbeståndet   

En försäljning frigör kapital för att kunna möta socialförvaltningens framtida 

behov av boenden 

Socialt perspektiv 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 

fastigheter där nya moderna lägenheter och bedöms möta 

socialförvaltningens framtida behov av boenden 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 

bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för AB Härnösandshus.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05, § 174 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 81 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01 

Fastighetsöverlåtelse Ugglan 1 och 2 till kommunfullmäktige 

Bilaga 1 - Översiktlig karta över Ugglan 1 och Ugglan 2 

Bilaga 2 - Styrelseprotokoll AB Härnösandshus, 2019-09-17 

Bilaga 3 – Fastighetsöverlåtelseavtal    

______  
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§ 141 Dnr 2019-000432 1.1.1.1 

Detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6, beslut om 
antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) 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 

Samhällsnämnden beslutade i § 157 2015-06-17 att planarbetet för Torsvik 1 

och 6 skulle påbörjas. 

Avsikten är att upprätta en flexibel detaljplan för markens användning och 

byggnaders placering. Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra 

för bostäder.  

Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen. Inom 

planområdet möjliggörs även verksamheter för vård, centrumändamål och 

skola. Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och 

ska passa väl in i stadsbilden som helhet.  

Ärendet är av principiell betydelse, därav skall ärendet antas av 

kommunfullmäktige.  

Den 2019-09-19 tog Samhällsnämnden beslut om att godkänna detaljplanen 

och översända detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 

kapitlet 27§ plan- och bygglagen. 
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Bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen och Tillväxtavdelningen delar 

samhällsförvaltningens bedömning att planförslaget med tillhörande 

handlingar kan gå till antagande. Tillväxtavdelningen har deltagit i 

planarbetet tillsammans med samhällsförvaltningen. Planändringen 

möjliggör för fler bostäder, vilket går i linje med tillväxtstrategin och den 

personliga livsmiljön. Detaljplanen skapar förutsättningar för fler bostäder i 

havsnära och stadsnära läge.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05 § 173 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 80 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-10-10 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-09-19, § 140 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 

Detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6 

Samrådsredogörelse 

Planprogram för Torsvik m.fl. 

Kompletterande rapport för miljöteknisk- och geoundersökning 

Miljöteknisk markundersökning och geoundersökning 

Utredning – dagvattenutredning 

Utredning - flytt av pumpstation 

Bullerutredning 

Solstudie Torsvik 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Vyer     

______  
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§ 142 Dnr 2019-000434 1.2.2.1 

Revidering av Policy för kommunalt stöd till 
trygghetsboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad Policy för kommunalt stöd till trygghetsboenden i 

Härnösands kommun.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Per-Eric Norberg (C).  

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Per-Eric Norberg (C) instämmer i Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

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 fattade 2013-05-27 beslut om att anta ”Policy för 

medfinansiering av trygghetsboenden. En första revidering gjordes därefter 

av policyn 2016- 05-31.  

Behov av revidering av policyn sker bland annat utifrån att den tidigare 

policyn hänvisade till stöd hos Boverket för att anlägga trygghetsboenden. 

Numera är det länsstyrelserna som beviljar detta utifrån Boverkets kriterier.  

Länsstyrelsens roll gäller stöd till aktör som avser bygga nytt eller bygga om. 

Även vissa andra justeringar och förtydliganden har tillkommit.  

Härnösands kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är 

förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att 

vänta under de kommande decennierna. 2017 var ca 6500 personer över 65 

år. År 2035 kommer ålderspensionärerna att vara ca 6900 personer.  
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Behovet av vård kommer att öka i gruppen 80 år och äldre och bli större. För 

att möta behovet och därigenom ökade kostnader, kommer det bli viktigt 

kunna ge bra vård och omsorg efter varje persons behov samt att förebygga 

behovet av dygnet runt vård. Att kunna bo självständigt så länge som möjligt 

innan flytt till ett vård- och omsorgsboende blir aktuellt kommer därför bli 

allt mer angeläget i framtiden.  

Mellanboendeformer som kategoriseras som seniorboende, trygghetsboende 

eller plusboende, kommer att vara en viktig del i det utbud för äldre personer 

att välja eller ha möjligheten att flytta till. 

Kostnad för en person som bor på ett vård- och omsorgsboende är 600 - 900 

tkr kronor per år i Härnösands kommun. Om en person däremot genom den 

service som erbjuds kan bo i ett trygghetsboende livet ut och inte behöver 

flytta till ett vård- och omsorgsboende ger det en kostnadsbesparing för 

kommunen. Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen 

bara drygt hälften så mycket i bidrag varje år. Möjligheten att kunna bo kvar 

i sitt boende livet ut ökar också om personen bor i ett trygghetsboende 

eftersom det är anpassat för att klara det behov som uppstår när man blir 

äldre.  

Kommunalt stöd 

För att ta del av stöd från kommunen för att bygga/anordna trygghetsboende  

i Härnösands kommun föreslås i  Policyn att en ansökan/intresseanmälan 

lämnas till kommunstyrelseförvaltningens beredningsgrupp för 

trygghetsboenden. Beredningsgruppen består av tjänstemän från 

kommunstyrelse- samhälls- och socialförvaltningen. Därefter beslutar 

Kommunstyrelsen om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Vid 

bedömningen ska säkerställas att bostadsområden med störst behov i första 

hand får medverkan.  

Kommunalt stöd kan ges i fem år till/efter kommande mandatperiods utgång 

eller tills annat avtalats. 

Kommunen ger stöd till årlig kostnadsersättning eller tillhandahållande av 

värd/värdinna enligt följande:  

A*) Boenden med fler än 60 lägenheter finansieras med 501 113 kr  

B*) Boenden med 31-60 lägenheter finansieras med 393 288 kr 

C*) Boenden med upp till 30 lägenheter finansieras med 284 429 kr  

Samt finansiering av gemensamhetsutrymmen, detta uppgår till 2 

kvadratmeter per lägenhet och år, där varje kvadratmeter motsvarar 1688 

kr*.  *) Uppräknat enl. 2018 index 

Bedömning 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den åldrande befolkningen och 
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dess behov samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv 

boendekommun, föreslår kommunstyrelsens tillväxtavdelning, att 

kommunfullmäktige ska anta policy för kommunalt stöd av trygghetsboende.  

Policyn bygger på de grundförutsättningar som finns angivna i dokumentet. 

Socialt perspektiv 

Större utbud av boendealternativ för äldre skapar  social trygghet. 

Möjligheten att kunna bo kvar i sitt boende livet ut ökar också om personen 

bor i ett trygghetsboende eftersom det är anpassat för att klara det behov som 

uppstår när man blir äldre. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen bara drygt 

hälften så mycket i bidrag varje år i jämförelse vad en (1) plats på 

äldreboende gör. Här finns besparingspotential.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05 § 171 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 78 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-07 

Kriterier för fysisk och social tillgänglighet och trygghet    

______  
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§ 143 Dnr 2019-000370 1.2.3.2 

Revidering Reglemente för internkontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat Reglemente för internkontroll.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

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 

Reglementet för internkontroll behöver revideras då det nuvarande 

reglementet saknar tydlig formulering kring hur beslut ska fattas om 

internkontrollplan och om uppföljning av den.  

Socialt perspektiv 

Förbättrad internkontroll säkrar våra processer och invånarnas leverans av 

välfärd.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen konsekvens. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Internkontroll syftar till att följa upp att kommunens mål uppfylls. Genom 

tillfredställande internkontroll säkerställs de ekonomiska processerna och 

risken för att kommunens varumärke skadas minimeras.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05 § 165 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 72 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08 

Reglemente för internkontroll antagen 2018-06-18     

______  
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§ 144 Dnr 2019-000440 1.1.2.1 

Förändrat finansiellt mål 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förändra det finansiella målet Resultatöverskott i procent av skatter, 

statsbidrag och utjämning för 2019 från 1,4 procent till 0,01 procent.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Erik Hultin 

(C), Per-Eric Norberg (C), Johan Nilsson (S) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag i enlighet med sin reservation på 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-08, § 159.  

Erik Hultin (C), Per-Erik Norberg (C) och Lennart Bergström (SD) yrkar 

bifall till Anders Gäfverts (M) förslag.          

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, kommunstyrelsens förslag och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs.    

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: Den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

röstar ja, och den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej. 
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Med 23 ja-röster mot 19 nej-röster och en tom stol finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslistan på s.2.     

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar 

sig mot beslutet. 

Bakgrund 

Budgetförutsättningarna har väsentligt förändrats under året då kommunen 

beslutat att ändra redovisningsmodell för pensioner från fullfondering till 

blandmodell. För kommunens resultat får det en negativ konsekvens på cirka 

50 miljoner kronor. 

Kommunen har i sin budget för 2019 budgeterat ett överskott på 23 miljoner 

kronor (1,4 procent av skatter, statsbidrag och utjämning). Kommunens 

prognosticerade resultat för helåret är 0 kronor per sista augusti 2019. 

Utifrån de förändrade budgetförutsättningarna innebär det att kommunen 

redan hanterat 27 miljoner kronor av de ökade kostnaderna inom befintlig 

verksamhet. Emellertid återstår det cirka 23 miljoner kronor för att uppnå 

årets mål.   

Kommunens fem nämnder har visat stor budgetföljsamhet under året. Ett 

oförändrat finansiellt mål kommer innebära negativa konsekvenser för 

verksamheterna. Nämnderna bör inte påverkas av den förändrade 

redovisningsmodellens konsekvenser under innevarande budgetår.  

För att verksamheterna inte ska behöva bära det finansiella underskottet 

jämfört mot budget för kommunen som helhet, föreslås det finansiella målet 

ändras från 1,4 procent (23 mnkr) till 0,01 procent (170 000 kr) i 

resultatöverskott av skatter, statsbidrag och utjämning för 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-08 § 159 

Ordförandeförslag 2019-10-08      

______  
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§ 145 Dnr 2019-000234 2.4.1.0 

Plan för återställande av det negativa 
balanskravsresultatet 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa åtgärdsplan för reglering av det negativa balanskravsresultatet 

för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 mnkr bättre än den av 

kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 procent överskott av 

skatteintäkter och statsbidrag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska varje kommun som uppvisar ett negativt resultat 

(det så kallade balanskravsresultatet*) återställa det inom en treårsperiod. 

2018 års balanskravsresultat för Härnösands kommun uppgick till -5,4 mnkr.  

Eftersom budget 2020 redan är beslutad så föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att fastställa åtgärdsplan för reglering av det 

negativa balanskravsresultatet för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 

mnkr bättre än den av kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 

procent överskott av skatteintäkter och statsbidrag.  

* I redovisningen av balanskravsresultatet justeras årets resultat från poster 

som inte direkt hör samman med den egentliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05 § 167 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 74 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-16 

______  
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§ 146 Dnr 2019-000461 2.4.1.0 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  

14,5 mnkr avseende 2018.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lotta Visén 

(S) och Erik Hultin (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Lotta Visén (S) instämmer i Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Anders Gäfvert (M) yrkar i enlighet med sin reservation på 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05, § 166, nämligen att beloppet 

för gottgörelse ändras till 6,5 mnkr samt att 8 mnkr läggs på nya åtaganden. 

Erik Hultin (C) yrkar i enlighet med sin reservation på kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-05, § 166, nämligen att kommunfullmäktige inte ska 

besluta att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse 

avseende år 2018. 

Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Erik Hultins (C) yrkande.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag, Anders Gäfverts (M) förslag och Erik Hultins (C) 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Erik Hultins (C) förslag. 
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet. Centerpartiet ger in en skriftlig reservation enligt följande: 

Centerpartiet vill utöka stiftelsens pensionsåtagande till anställda och 

tidigare anställda i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens 

övervärde till att trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,5 

mnkr avseende 2018. 

Jäv 

Göran Norlander (S) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller 

beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 

beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 § 131. Det beslutet utgör stiftelsens 

urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 

kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 

göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 

förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 

avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 

föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 

pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 

med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 

pensionsutgifter för år 2018. Kommunen har betalt ut 14,5 mnkr i pensioner 

inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens 

ändamål. Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands 

kommuns andel uppgår till 208,1 mnkr och pensionsåtagande till 97,9 mnkr 

enligt årsredovisning 2018. Det möjliggör att kommunen kan begära 

gottgörelse med god marginal.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-05 § 166 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22 § 73 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16 

______  
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§ 147 Dnr 2019-000410 1.1.1.0 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till samhällsnämnden på grund av att 

felparkeringsavgifterna bör ses över om datumparkeringsföreskrifterna 

ändras.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christian Wasell (M), Knapp Britta Thyr (MP), Erik 

Hultin (C), Lennart Bergström (SD), Andreas Sjölander (S) och Anders 

Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Christian Wasell (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 

återremittera ärendet till samhällsnämnden på grund av att 

felparkeringsavgifterna bör ses över om datumparkeringsföreskrifterna 

ändras. 

Erik Hultin (C), Lennart Bergström (SD) och Anders Gäfvert (M) yrkar 

bifall till Christian Wasells (M) förslag.  

Knapp Britta Thyr (MP) och Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Christian Wasells (M) förslag om återremiss. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta att avgöra ärendet idag röstar ja, och den 

som vill att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet röstar 

nej. Får förslaget om återremiss minst 1/3 av rösterna har 
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kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet i enlighet med 

Christian Wasells (M) förslag. 

Med 19 nej-röster mot 23 ja-röster och 1 tom stol finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet enligt Christian 

Wasells (M) förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslistan på s.2.      

Bakgrund 

De nuvarande felparkeringsavgifterna fastställdes av kommunfullmäktige 

2007-05-28 § 61. De är 500 kr vid icke fullgörande av erläggande av 

parkeringsavgift och vid överträdelse av tidsbegränsad parkering samt 700 kr 

för övriga överträdelser avseende parkering. Då Härnösands kommun inte 

längre har avgiftsbelagda parkeringsplatser utfärdas den lägre 

felparkeringsavgiften endast vid överträdelse av tidsbegränsad parkering. 

Samhällsförvaltningen har gjort en jämförelse med andra kommuner vad 

gäller nivån på felparkeringsavgifter. Här jämförs våra nuvarande avgifter. 

Jämförelsen visar att vi ligger på en jämförbar nivå med andra kommuner, 

dock har flera andra en högre avgift för parkering på plats för rörelsehindrad 

utan tillstånd. 

Samhällsförvaltningen anser att en förändring av avgifternas storlek är 

befogad. Vidare anser förvaltningen att felparkeringsavgiften bör vara högre 

vid otillåten parkering på platser för rörelsehindrade än vad gäller övriga 

parkeringsöverträdelser. Det är väsentligt att de parkeringsplatser som 

reserveras för personer med nedsatt rörlighet används på avsett sätt. I annat 

fall riskerar dessa personer att begränsas i utövandet av sitt vardagsliv.  

Sedan nuvarande felparkeringsavgifter beslutades så har särskilda 

parkeringsplatser/laddplats för elfordon tillkommit på såväl kommunala som 

privata områden. Därför bör även en felparkeringsavgift införas för fordon 

som parkerar på sådana parkeringsplatser utan att vara elfordon. Definitionen 

av ett fordon som äger rätt att parkera på en laddplats ett fordon som kan 

laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning” (3 kap 54§ i 

trafikförordningen 1998:1276). 

Samhällsnämnden har hanterat ärendet på sitt sammanträde 2019-09-19 § 

128 och där föreslagit kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna 

justeras enligt följande 

Kommunledningskontoret delar samhällsnämndens bedömning och föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa felparkeringsavgifterna i enlighet med 

nämndens förslag. 

Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 79, 2019-10-22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-03 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun - Underlag från 

samhällsnämnden  

Protokollsutdrag samhällsnämnden § 128, 2019-09-19 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-21 

______  
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§ 148 Dnr 2019-000471 1.1.1.1 

Interpellation angående Social omsorg i Härnösands 
kommun - svar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationen besvarad.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Linda Borg (M), Åke Hamrin (V), 

Krister Fagerström McCarthy (S) och Margareta Tjärnlund (M). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Linda Borg (M) har ställt en interpellation angående social omsorg i 

Härnösands kommun. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande, 

Andreas Sjölander (S).      

Beslutsunderlag 

Svar från Andreas Sjölander (S), 2019-11-22 

Interpellation angående social omsorg i Härnösands kommun, 2019-10-23, 

Linda Borg (M)      

______  
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§ 149 Dnr 28254  

Återredovisning av fattade beslut gällande 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden 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 - Pensionär i skolan, protokollsutdrag 

skolnämnden 2019-10-31 § 125 

Besvarat medborgarförslag - Ställa upp toavagn och sopsorteringskärl på 

parkeringen vid Vårdkasens spårcentral, protokollsutdrag samhällsnämnden 

2019-10-17 § 158 

Besvarat medborgarförslag – Tömningsstation för husbil-husvagn, 

protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-10-17 § 157 

Besvarat medborgarförslag – Vinterpark vid simhallen, protokollsutdrag 

samhällsnämnden 2019-10-17 § 159       

______  
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§ 150 Dnr 2019-000023 1.1.1.3 

Avsägelser 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Mathias Johansson (L) som ersättare i 

kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mathias Johansson, 2019-10-30      

______  
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§ 151 Dnr 2019-000033 1.1.1.3 

Valärenden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

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

ersättare i kommunfullmäktige efter Mathias Johansson (L).     

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden 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.     

______  
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§ 152 Dnr 2019-000032 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige men ej föranlett någon åtgärd. 

 

Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2020 

 

Revisionsrapport delår Kommunförbundet Kollektivtrafikmyndigheten      
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§ 153 Dnr 2019-000031 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse frågorna besvarade.       

Yttranden 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om den kommunala tomtkön till 

Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christian Wasell (M) ställer en fråga om kompetensförsörjning på 

ekonomiavdelningen till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om försvarets framtid i Härnösand till 

Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om inbjudan till försvarsutskottets 

möte i februari i Stockholm till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om skolsituationen på de två 

högstadierna i Härnösand till skolnämndens ordförande Monica Fällström 

(S). 

Monica Fällström (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om fler fängelseplatser i Härnösand till 

Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en följdfråga om försvarsutskottets inbjudan 

till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Knapp Britta Thyr (MP) ställer en fråga om handläggningen av 

medborgarförslaget Pensionär i skolan till skolnämndens ordförande Monica 

Fällström (S).  

Monica Fällström (S) besvarar frågan. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.      

______  
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§ 154 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

 Härnösands datumparkeringsregler (KS2019-526), 

 Införande av LOV inom särskild boende (KS2019-529), 

 Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i 

Härnösand med omnejd (KS2019-531) 

 Tillgänglighet (KS2019-530), 

att interpellationen - Hur kontrollerar kommunen att föreningar lever upp till 

de eventuella krav som ställs för föreningsbidrag? från Eva Olstedt Lundgren 

(L) till Knapp Britta Thyr (MP) får ställas och svar ges på nästa 

fullmäktigesammanträde.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Beslutsunderlag 

Inkomna motioner: 

Härnösands datumparkeringsregler, från Karl Rönnkvist (C), 2019-11-22 

Införande av LOV inom särskild boende, från Margareta Tjärnlund (M), 

2019-11-25 

Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i Härnösand 

med omnejd, från Lillemor Andersson (C), 2019-11-25 

Tillgänglighet, från Eva-Clara Viklund (M), 2019-11-25 

Inkommen interpellation: 
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Hur kontrollerar kommunen att föreningar lever upp till de eventuella krav 

som ställs för föreningsbidrag? Eva Olstedt Lundgren (L) 2019-11-25    

______  

 


