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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 25 september 2017 kl 13:15 – 14.27, 14.48 – 14.57, 14.58 –
15.47
Ajournering 14.27 – 14.48, 14.57 – 14.58

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s. 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör §§ 120-124, Anna Bostedt, kanslichef §§ 125-135
och Jeanette George, kommunsekreterare.

Justerare

Michael Möller Christensen (V) och Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, måndag 2 oktober 2017 kl. 08.30

Se närvarolista på s. 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Michael Möller Christensen

Anders Gäfvert

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-25

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-10-24

§§ 120-135
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringslista
Ledamot

Ersättare

Närvaro

Parti

§ 122
Ja

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 Thyr
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund

Lars Zetterlund
Lennart Mohlin

Krister Fagerström McCarty
Mats Höglund
Krister Eriksson
Ingen ersättare
Ingen ersättare
Michael Möller Christensen

Karl-Einar Björner §§ 133-135
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Nej

Ja
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Nej
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§§120132

Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Leif Jonsson
Jonny Lundin
Sven Westerlund
Christina Lindberg

Sonny Andersson §§ 120-123
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§§ 124135

Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar Vernersson
Lars-Edvin Lundgren
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Andreas Sjölander
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Ingen ersättare
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Närvarolista
Ersättare

Parti

Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Krister Fagerström McCarty
Anders Bergman
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Krister Eriksson
Louise Solin
Issam Sassi
Eva Larsson
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Abdelmotaleb Ben Salem
Karl-Einar Björner

S
S
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MP
M

Närvaro Tjänstg.
X
X
X
X
X
X
X
X
-

M
M
M
C
C

RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingemar Bylund

L
L
KD
KD
SD

Jasenko Omanovic
Ann-Catherine Genberg

Christina Höj Larsen

X§§ 120- Margareta Tjärnlund §§ 133132

Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson

Monica Fällström
Roland Strömqvist
Fredrik Bäckström

135

X
X §§124- Christina Lindberg §§ 120-123
135

Justerandes sign
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Lars Edvin Lundgren
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 120 Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§ 121 Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017........................................................................ 6
§ 122 Dnr 2015-000261 041

Motion - Fördelning av budget till Skolnämnden .................................................. 7
§ 123 Dnr 2016-000241 828

Motion - Alternativa driftformer för Ridskolan och Härnösand
Hästsport Arena .................................................................................................. 9
§ 124 Dnr 2017-000464 001

Verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxnas lärande och
mottagning av nyanlända .................................................................................. 11
§ 125 Dnr 2017-000458 003

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017-2022....................................... 13
§ 126 Dnr 2017-000359 006

Sammanträdestider 2018 .................................................................................. 15
§ 127 Dnr 2017-000276 770

Avgift hälso- och sjukvård ................................................................................. 17
§ 128 Dnr 2017-000267 770

Avgift utprovning hjälpmedel ............................................................................. 19
§ 129 Dnr 2017-000456 107

Hemställan om godkännande av bolagsordning och aktieägaravtal för
HEMAB elförsäljning AB ................................................................................... 21
§ 130 Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017 ............................................................................................... 23
§ 131 Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017............................................................................................... 25
§ 132 Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017 ......................................... 26
§ 133 Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 27
§ 134 Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 28
§ 135 Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 120

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Camilla Fahlander, myndighetschef på Kollektivtrafikmyndigheten
informerar om Kollektivtrafikmyndigheten, dess budget och aktuella frågor
för Härnösand.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 121

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande i Revisionen, Sigge Tjärnlund meddelar att Revisionen inte har
någon rapportera och återkommer till oktobersammanträdet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 122

Dnr 2015-000261 041

Motion - Fördelning av budget till Skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
kommunfullmäktige besluta
att återremittera ärendet.
Yttranden
Göran Virén Sjögren (M), Fred Nilsson (S), Ann-Christine Myrgren (S),
Olle Löfgren (L), Anders Gäfvert (M) och Sven-Ingemar Vernersson (SD)
Yrkanden
Göran Virén Sjögren (M) yrkar att ärendet ska återremitteras på grund av att
det saknas underlag till beslutet och i andra hand bifall till motionen. I
yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Ann-Christine Myrgren (S) och Sven-Ingemar Vernersson
(SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
ett yrkande om återremiss samt ett yrkande om bifall till motionen.
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.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 122 forts
Bakgrund
Göran Virén Sjögren (M) har i en motion föreslagit att tillvägagångsättet för
hur skolnämnden tilldelas sin budget ska ändras. Motionären menar att det är
svårt för cheferna inom skolförvaltningen att skapa en stabil ekonomi då
skolpengen förändras mitt i ett läsår.
Skolnämnden har 2015-06-18 § 91 tilldelat skolförvaltningen uppdraget att
se över möjligheterna till en fast skolpeng som räknas upp med en
kostnadsökning följande budgetår. Ett projekt har startats upp bestående av
controllers för att genomföra omvärldsanalys och undersöka huruvida detta
är möjligt att genomföra till budgetåret 2018. Projektet planerar att
presentera en rapport på skolnämnden den 27 april 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 150
Skolnämndens protokollsutdrag, 2016-10-27 § 110
Rev. tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Motion - Fördelning av budget till skolnämnden
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 123

Dnr 2016-000241 828

Motion - Alternativa driftformer för Ridskolan och
Härnösand Hästsport Arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö (MP), Ingemar
Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Sven-Ingemar Vernersson (SD)
och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar i första hand återremittering av ärendet i andra
hand bifall till motionen. I yrkandet om bifall till motionen instämmer
Ingemar Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L) och Sven-Ingemar
Vernersson (SD).
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
ett yrkande om återremiss samt ett yrkande om bifall till motionen.
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.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 123 forts
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Bakgrund
Motionären vill att man omgående undersöka möjligheten använda sig av
alternativa driftsformer för Ridskolan och Härnösands Hästsport Arena.
Under 2015 färdigställdes Härnösands Hästsport Arena och under sommaren
2015 så ställdes kommunen inför det faktum att ridklubben riskerade att gå i
konkurs. Kommunen ingick en inkråmsaffär med Härnösands ridklubb och
tog över driften av ridskoleverksamheten.
Till kommunstyrelsens möte den 6 september presenterades ett förslag på
fortsatt drift vid Härnösands Hästsport Arena som gick ut på att ge
kommundirektören i uppdrag att upphandla ett tjänstekoncessionsavtal för att
öppna upp för såväl förenings- och privat drift av Härnösands Hästsport
Arena.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 151
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Motion - Alternativa driftsformer för Ridskolan och Härnösands Hästsport
Arena
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 124

Dnr 2017-000464 001

Verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxnas lärande
och mottagning av nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta en nämnd med det operativa ansvaret för verksamhetsområdena,
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända,
att kommunstyrelsen fortsatt har det strategiska ansvaret för
verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av
nyanlända,
att kommunstyrelsen är arbetslösnämnd (Lag 1944:475),
att den nya nämnden införs från och med 1 november 2017,
att nämnden ska bestå av 9 ledamöter och 7 ersättare,
att arvoden för nämnden utgår enligt Reglemente - ekonomiska ersättningar
och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018, samt
att fastställa reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösand att gälla från och med 2017-11-01.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M) och Ingemar
Wiklander (KD).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första, andra, fjärde, femte, sjätte och
sjunde attsatsen och avslag på tredje attsatsen och ska istället lyda:
att arbetslivnämnden är arbetslösnämnd (Lag 1944:475).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag gällande den första,
andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde att-satsen, liggande förslag.
Ordförande frågar om fullmäktige avser besluta i enlighet med liggande
förslagets första, andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde att-sats.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 124 forts
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslagets
första, andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde att-sats.
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande det
liggande förslagets tredje att-sats, liggande förslag samt ett yrkande från
Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om fullmäktige avser besluta i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser besluta i enlighet med
yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja, den som vill bifalla Anders Gäfverts (M) förslag
röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga i ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet avseende den tredje att-satsen
till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 19 juni 2017 att upplösa
arbetslivsnämnden med omedelbar verkan. Beredningen för översyn av den
politiska organisationen fick i uppdrag att senast i november 2017 lägga
fram ett förslag på framtida organisering för verksamhetsområdena
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 152
Protokollsutdrag Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationen, 2017-08-17 § 2
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Dnr 2017-000458 003

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017-2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer 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
Härnösands gällande riktlinjer för bostadsförsörjning antogs i
kommunfullmäktige 2009. Med dem som utgångspunkt har under våren
2017 ett nytt bostadsförsörjningsprogram arbetats fram.
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar innebär att
varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod.

Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 125 forts
Riktlinjerna ska innehålla
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
Socialt perspektiv
Beslutet påverkar det sociala perspektivet i bemärkelsen att utvecklingen av
kommunen och dess bostadsbestånd ska ta hänsyn till såväl jämställdhet,
jämlikhet och barnperspektivet.
I riktlinjerna står att programmet ska vara långsiktigt hållbar utifrån en
ekologisk, social och ekonomisk aspekt.
Ekologiskt perspektiv
Programmet och riktlinjerna tar hänsyn till det ekologiska perspektivet
genom att det i riktlinjerna står att programmet ska vara långsiktigt hållbar
utifrån en ekologisk, social och ekonomisk aspekt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Programmet ska främja en god ekonomisk tillväxt och därmed kan det ha en
positiv påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 156
Bilaga 1 - Detaljplan och planberedskap
Rev. bilaga 2 - Statistik
Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017-2022
Kommunledningskontorets tjänstskrivelse, 2017-08-11
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Dnr 2017-000359 006

Sammanträdestider 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktige sammanträder kl. 13.15 följande datum:
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
24 september
15oktober
22 oktober
26 november
17 december
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
Inför sammanträdesåret 2018 har kommunledningskontoret tagit fram ett
förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt dess utskott.
Kommunfullmäktige föreslås sammanträda kl. 13.15 följande dagar:
29 januari
26 februari
26 mars
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 126 forts
23 april
28 maj
18 juni
24 september
15 oktober
22 oktober
26 november
17 december
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 159
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-10
Sammanträdesplan och utskicksdagar 2018
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 127

Dnr 2017-000276 770

Avgift hälso- och sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avgift för utförd hälso- och sjukvård inom ordinärt boende debiteras den
enskilde med 350 kr per månad,
att hälso- och sjukvård inom ordinärt boende till barn och ungdom till och
med 19 år ska vara avgiftsfri,
att avgiften införs från och med 2017-11-01, samt
att avgiften tas ut inom ramen för maxtaxan.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Socialnämnden har på sitt sammanträde 2017-05-11 § 73 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa en avgift ska tas ut för hälso- och
sjukvård inom ordinärt boende. Syftet med att införa en avgift för hälso- och
sjukvård är att skapa en likvärdighet mellan all hälso- och sjukvård, oavsett
om den utförs av kommunen eller regionen.
2014 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården. I samband med
övertagandet togs den tidigare avgiften på 250 kr bort efter en
överenskommelse med länets övriga kommuner. Idag ser vi att 4 av länets
sju kommuner nu har återinfört en avgift för hälso- och sjukvård. De
kommuner som inte tar ut avgift är Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
Personer 85 år och äldre berörs inte av förslaget då hälso- och
sjukvårdslagen föreskriver att avgiftsbefrielse ska gälla för målgruppen
äldre. (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap § 3).
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127 forts
Kommunledningskontoret föreslår även att barn och ungdomar upp till och
med 19 år ska vara undantagna avgiften i enlighet med de regler för
patientavgifter som tillämpas av Landstinget Västernorrland.
I februari 2017 skulle denna avgift ha berört 427 personer i Härnösands
kommun. Hur många av dessa som har uppnått taket för maxtaxan går inte
att få fram uppgifter om.
Socialt perspektiv
Barn och ungdomar upp till och med 19 år är undantagna avgiften. På så sätt
beaktas barnperspektivet i avseendet att alla barn ges samma möjligheter till
vård oaktat föräldrarnas ekonomiska möjligheter.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan hur ett ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Avgiften beräknas ge en intäkt motsvarande 1,1 mnkr. Intäkten kan komma
att förändras beroende på hur många personer som berörs och hur många av
dessa som uppnått taket i maxtaxan.
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap §§3 reglerar att avgifter för hälsooch sjukvård inte får tas ut av personer som är 85 år eller äldre.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 160
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-28
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-05-11 § 73
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-05
______
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§ 128

Dnr 2017-000267 770

Avgift utprovning hjälpmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avgift tas ut för utprovning av hjälpmedel oavsett antal som förskrivs vid
samma tillfälle med 200 kr,
att utprovning av hjälpmedel till barn och ungdom till och med 19 år ska
vara avgiftsfri,
att avgiften gäller från och med 2017-11-01, samt
att avgiften tas ut inom ramen maxtaxan.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Socialnämnden har på sitt sammanträde 2017-05-11 § 75 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att införa en avgift ska tas ut för utprovning av
hjälpmedel. Förslaget är en avgift på 200 kr per förskrivning. Syftet med att
införa en avgift för utprovning av hjälpmedel är att skapa en likvärdighet
mellan all hälso- och sjukvård vad gäller avgifter.
För utprovning av hjälpmedel krävs tre hembesök för
bedömning/förskrivning, utprovning/instruktion samt uppföljning. Oavsett
antal besök eller hjälpmedel som sker vid samma tillfälle blir kostnaden en
engångsavgift för alla tillsammans. Vid nya behov av hjälpmedel blir det en
ny engångsavgift.
Personer 85 år och äldre berörs inte av förslaget då hälso- och
sjukvårdslagen föreskriver att avgiftsbefrielse ska gälla för målgruppen
äldre. (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap § 3).
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128 forts
Kommunledningskontoret föreslår även att barn och ungdomar upp till och
med 19 år ska vara undantagna avgiften i enlighet med de regler för
patientavgifter som tillämpas av Landstinget Västernorrland.
Innan kommunen 2014 tog över ansvaret för hemsjukvården låg ansvaret för
förskrivning av hjälpmedel och tog då ut en avgift på 300 kr oavsett antal
hjälpmedel. Bland länets kommuner är det idag endast Sundsvall som tar ut
en avgift för utprovning av hjälpmedel. Dock förs diskussioner i flera andra
kommuner om att införa en liknande avgift.
Socialt perspektiv
Barn och ungdomar upp till och med 19 år är undantagna avgiften. På så sätt
beaktas barnperspektivet i avseendet att alla barn ges samma möjligheter till
vård oaktat föräldrarnas ekonomiska möjligheter.
Ekologiskt perspektiv
En konsekvens som detta kan få ur ett ekologiskt perspektiv är att även få
tillbaka de hjälpmedel som inte används för att kunna återanvända/återvinna
dessa.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Avgiften beräknas ge en intäkt motsvarande 0,2 mnkr. Intäkten kan komma
att förändras beroende på hur många personer som berörs och hur många av
dessa som uppnått taket i maxtaxan.
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap § 3 reglerar att avgifter för hälsooch sjukvård inte får tas ut av personer som är 85 år eller äldre.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-09-12 § 161
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-28
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-05-11 § 75
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-05
______
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§ 129

Dnr 2017-000456 107

Hemställan om godkännande av bolagsordning och
aktieägaravtal för HEMAB elförsäljning AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bolagsordning för HEMAB Elförsäljning AB,
att godkänna aktieägaravtal mellan delägarna i HEMAB Elförsäljning AB
samt,
att utse styrelseledamöter i enlighet med nomineringarna i hemställan.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade tidigare i år att godkänna att Härnösands
Energi och Miljö AB (HEMAB) tillsammans med Härnösandshus AB och
återupptar elförsäljning i ett nybildat dotterbolag HEMAB Elförsäljning AB.
För att HEMAB Elförsäljning AB ska börja bedriva verksamhet krävs en
styrelse, en bolagsordning och ett aktieägaravtal som reglerar förhållanden
mellan delägarna.
Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) hemställer om att
kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för HEMAB Elförsäljning
AB och aktieägaravtal mellan delägarna i HEMAB Elförsäljning AB.
Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) hemställer också om att
kommunfullmäktige utser styrelserepresentanter för bolaget.
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot hemställan.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129 forts
Beslutsunderlag
Hemställan om godkännande av bolagsordning och aktieägaravtal för
HEMAB elförsäljning AB, 2018-08-09
Bilaga 1 - Bolagsordning för HEMAB Elförsäljning AB, 2017-08-10
Bilaga 2 - Aktieägaravtal mellan delägarna i HEMAB Elförsäljning AB,
2017-08-10
Hemställan om beslut angående återstart av elförsäljning i HEMAB, KS1710-107
______
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§ 130

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen från Anders Bergman (S) gällande uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen,
att bevilja avsägelsen från Anders Bergman (S) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelsen från Tomas Kristoffer Bohlin (V) gällande uppdraget
som ersättare i samhällsnämnden,
att bevilja avsägelsen från Leif Åhman (V) gällande uppdraget som ledamot
i socialnämnden,
att bevilja avsägelsen från Monica Fällström (S) gällande uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelsen från Pousha Mohammady (S) gällande uppdraget som
ersättare i socialnämnden,
att bevilja avsägelsen från Pousha Mohammady (S) gällande uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelsen från Stina Welander (MP) gällande uppdraget som
ersättare i samhällsnämnden,
att bevilja avsägelse från Barbro Persson (KD) gällande uppdraget som
ledamot i skolnämnden, samt
att bevilja avsägelse från Susanne Forsberg (S) gällande uppdraget som 1:e
vice ordförande i socialnämnden.
Bakgrund
Anders Bergman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen
Anders Bergman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Tomas Kristoffer Bohlin (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
samhällsnämnden
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Leif Åhman (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden,
Monica Fällström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
Pousha Mohammady (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden
Pousha Mohammady (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
Stina Welander (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
samhällsnämnden
Barbro Persson (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i skolnämnden
Susanne Forsberg (S) har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande i
socialnämnden
Beslutsunderlag
______
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§ 131

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den ersättare som står närmast i ordning utses
till ledamot i kommunfullmäktige efter Pousha Mohammady (S),
att hos länsstyrelsen begära att den ersättare som står närmast i ordning utses
till ledamot i kommunfullmäktige efter Monica Fällström (S)
att hos länsstyrelsen begära att ny ersättare i kommunfullmäktige utses
genom ny sammanräkning efter Anders Bergman (S),
att utse Ghaidaa Shihab (MP) till ersättare i samhällsnämnden,
att utse Birgitta Alevård (V) till ledamot i socialnämnden,
att utse Malin Lindroth (V) till ersättare i socialnämnden,
att utse Jakob Hedin (V) till ersättare i samhällsnämnden, samt
att utse Lotten Widmark (S) till ersättare i kommunstyrelsen,
att välja följande styrelserepresentanter till HEMAB elförsäljning AB
styrelse,
Ann-Charlotte Visén, ordförande,
Eva Goes, vice ordförande,
Lennart Bolander, andre vice ordförande,
Magnus Kjellin,
Göran Albertsson.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C).
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.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-25
Kommunfullmäktige

§ 132

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.
Kommunfullmäktiges ordförandefrågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges 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.
Valnämnden – Protokoll 2017-04-27
Arbetslivsnämnden – Lägesrapport människor på flykt
Socialnämnden – Kartläggning av hemlöshet
Styrelsen för Technichus i Mittsverige AB – Årsredovisning 2016
Styrelsen för Technichus i Mittsverige AB – Årsredovisning 2016
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Årsredovisning 2016
Skolnämndens presidium – Avgiftsfri Musik- och Kulturskola
Föreningen Näringslivsarkiv – Protokoll 2017-06-08
Föreningsarkivet Västernorrland – Projektrapport Arkivpedagogik
______
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§ 133

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Ann-Christine Myrgren (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförandefrågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag
ska återredovisa fattade beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – GC väg Ramsås
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – GC väg till
Smitingen
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Ny gång- och
cykelväg västra sidan E4
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Plantera träd i
naturområde på Lövudden
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Torbjörn Fälldins
minnesplats
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Skridskois på sjö
Beslut i skolnämnden angående Medborgarförslag – Våga prova senare
______
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§ 134

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Jonny Lundin (C) ställer en fråga om Vårdhundteamet i Härnösand.
Frågan besvaras av Krister Fagerström McCarty (S).
Göran Virén Sjögren (M) ställer en fråga om redovisning av Lex Sara och
Lex Maria. Frågan besvaras av Krister Fagerström McCarty (S).
Eva Olstedt-Lundgren (L) ställer en fråga om utvecklingen av Soludden.
Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Ingemar Wiklander (KD) ställer en fråga om Högkostnadsskyddet och den
aktuella avgiften inom hälso- och sjukvården. Frågan besvaras av Krister
Fagerström McCarty (S).
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om alla stölder av datorer på
skolorna. Frågan besvaras av Ann-Christine Myrgren (S).
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om antalet elever i klasserna i Härnösands
kommun och hur det påverkar måluppfyllelse, trygghet m.m. Frågan
besvaras av Ann-Christine Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om restauranglokalen på Simhallen.
Frågan besvarades av Fred Nilsson (S).
Lennart Bolander (M) ställer en fråga om planerade hotellbygget.
Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Göran Virén Sjögren (M) ställer en fråga om skolorna Hedda Wising och
Wendel Hellman gemensam samlingslokaler. Frågan besvaras av AnnChristine Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om antalet SFI elever som inte har
finansiering. Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
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Kommunfullmäktiges ordförandefrågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges 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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§ 135

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna Medborgarförslag – Gerestabäcken (KS17-446) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Inköp av moderna sittmiljöer (KS17-445)
till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Rullskidor (KS17-414) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Skeppsmaster (KS 17-455) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Sommarrodel Vårdkasen (KS 17-454) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande, samt
att överlämna Medborgarförslag – Ta bort tillståndsansökan för att ha ett
mindre antal hönor i tätbebyggt område” (KS 17-319) till samhällsnämnden
för beredning och besvarande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförandefrågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
______
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