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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 17 juni 2019 kl 09:30-12:04, 13:30-15:30, 15:45-16:05
Brandövning 11:25-12:04
Ajournering 12:04-13:30, 15:30-15:45

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s. 2-4

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, tf. kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Anne-Cathrine Genberg (S) och Lennart Bolander (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 20 juni 2019 kl. 10.30

Se närvaro- och voteringslista på s. 5

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Göran Norlander §§ 85-86,96-107

Kristoffer Bodin §§ 87-95

Justerare
Anne-Cathrine Genberg

Lennart Bolander

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-07-12

§§ 85-107
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Närvarolista, ledamöter
Ledamot

Ersättare

Parti

Närvaro

Andreas
Sjölander

Mats
Höglund §
89,99
Tom stol §
89,
Lennart
Mohlin §§
103-107
Tom stol §
89

S

X §§ 8588,90-98,
100-107
X §§ 8588, 90102

Tom stol §
89, Mats
Höglund §
95
Mats
Höglund §
92

S

Lennart
Mohlin §§
85-88, 90102, Tom
stol § 89
Tom stol §
89

S

S

Lotta Visén

Magnus
Oskarsson
Nina
Skyttberg
Krister
Fagerström
McCarty
Monica
Fahlén

Håkan
Viklund
Ebba
Hansson
AnneCathrine
Genberg
Björn
Nordling

S

S

Votering1
§ 102
Avstår

Votering2
§ 102
Ja

Votering
§ 105
Ja

Ja

-

-

Ja

Ja

Avstår

Ja

Ja

Ja

Avstår

Ja

Ja

Ja

Avstår

Ja

Ja

X §§
103-107

Ja

Avstår

Ja

Ja

X §§ 85-

Ja

Avstår

Ja

Ja

X §§ 8588, 90107
X §§8588, 9094, 96107
X §§ 8591, 93107

88, 90107

S

X

Ja

Avstår

Ja

Ja

S

X

Ja

Avstår

Ja

Ja

Tom stol §
89

S

X §§ 85-

Ja

Avstår

Ja

Ja

Katrin
Sjödin

Agneta
Jonsson
§§ 85-91,
93-101
Tom stol §
92

S

Ja

Avstår

Ja

Ja

Johan
Nilsson

Tom stol §
89

S

Ja

Avstår

Ja

Ja

Susanne
Forsberg

Tom stol §
89

S

Ja

Avstår

Ja

Ja

Ingrid
Nilsson

Birgitta
Alevård §
89
Birgitta
Alevård §
101
Anders
Bergkvist
§ 92

V

Ja

Avstår

Ja

Ja

Ja

Avstår

Ja

Ja

Ja

Avstår

Ja

Ja

Ja

Avstår

Ja

Ja

Martin
Neldén
Malin
Lindroth
Åke
Hamrin

Justerandes sign

S

Votering
§ 87
Ja

V
V
V

88, 90107
X §§
102-107

X §§ 8588, 90107
X §§ 8588, 90107
X §§ 8588, 90107
X §§ 85100,102107
X §§ 8591, 93107

X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Knapp
Britta Thyr
Hibo
Abdullahi
Göran
Hådén

Ida
Skogström

Anders
Gäfvert

Lennart
Bolander
Margareta
Tjärnlund
Eva-Clara
Viklund
Christian
Wasell
Linda Borg
Per-Eric
Norberg
Christina
Lindberg
Erik Hultin
Anette
Nordin
Karl
Rönnkvist

MP

X §§ 85-

Ja

Avstår

Ja

Ja

98, 100107

MP

X

Ja

Avstår

Ja

Ja

§§ 85-102
tom stol,
Myriam
Estrella
Näslund
§§103-107

MP

-

-

-

-

Ja

Malin
Plantin
Sjölblom §
89, 103107
Tom stol §
89, Malin
Plantin
Sjöblom §
101

M

X §§ 85-

Nej

-

-

Nej

Nej

Avstår

Nej

Nej

Ingemar
Ljunggren
§ 92
Bengt
Wallgren
Malin
Plantin
Sjöblom §
99

88, 90102

M

X §§ 8588, 90100, 102107

M

X

Nej

Avstår

Nej

Nej

M

X §§ 85-

Nej

Avstår

Nej

Nej

91, 93107

M

-

Nej

Avstår

Nej

Nej

M

X §§ 85-

Nej

Avstår

Nej

Nej

98, 100107

M
C

X
X

Nej
Nej

Avstår
Nej

Nej
Avstår

Nej
Nej

Dunia Ali
§§ 89,101

C

X §§ 85-

Nej

Nej

Avstår

Nej

Tom stol §
89

C

Nej

Nej

Avstår

Nej

88, 90100, 102107
X §§ 8588, 90107

C

X

Nej

Nej

Avstår

Nej

Tom stol
§ 89

C

X §§ 85-

Nej

Nej

Avstår

Nej

Olle
Löfgren

Tom stol
§ 89

L

Nej

Avstår

Nej

Nej

Ingemar
Wiklander

Tom stol
§ 89

KD

Ja

Avstår

Ja

Ja

Mai Nahas
Ulrika
Jonsson
Kenneth
Lunneborg
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Tom stol §
99

Glenn
Sehlin §
92

88, 90107
X §§ 8588, 90107
X §§ 8588, 90107

KD
SD

X
X

Ja
Nej

Avstår
Ja

Ja
Avstår

Ja
Nej

SD

X §§ 85-

Nej

Ja

Avstår

Nej

91,93107
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Sven
Ingemar
Vernersson
Lennart
Bergström
Anette
Åström
Eva
Olstedt
Lundgren
Kristoffer
Bodin
Göran
Norlander

Justerandes sign

Tom stol
§ 89

SD

Tom stol
§ 89

SD

Tom stol
§ 89

Tom stol
§ 89

X §§ 85-

Nej

Ja

Avstår

Nej

Nej

Ja

Avstår

Nej

88, 90107

X §§ 8588, 90107

SD

X

Nej

Ja

Avstår

Nej

L

X §§ 85-

Nej

Avstår

Nej

Nej

88, 90107

M

X

Nej

Avstår

Nej

Nej

S

X §§ 85-

Ja

Avstår

Ja

Ja

88, 90107
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare
Ersättare

Parti

Närvaro

Lennart Molin

S

X

Lotten Vidmark
Jasenko Omanovic
Agneta Jonsson

S
S
S

X §§ 102-

Tjänstgöring för
Monica Fahlen,§§85-102, Lotta
Visén §§ 103-107

Katrin Sjödin §§ 85-91,93-101

107

Basel Aljamal
Mona Sundin
Mats Höglund

S
S
S

Birgitta Alevård

V

Anders Bergqvist

V

Per Sander
Myriam Estrella Näslund
Bengt Wallgren
Malin Plantin Sjöblom

MP
MP
M
M

Ingemar Ljunggren

M

Tina Sellgren
Dunia Ali

M
C

X §§ 8588,90-91,9394,100-107
X §§ 8588,90-91,92100, 102107
X §§ 85-91,
93-107
X
X
X §§ 8598,100,102
X §§ 85-91,

Andreas Sjölander §§ 89, 99,
Susanne Forsberg § 92, Nina
Skyttberg § 95
Ingrid Nilsson § 89, Martin Neldén
§ 101

Malin Lindroth § 92

Göran Hådén §§ 103-107
Eva-Clara Viklund
Christian Wasell § 99, Anders
Gäfvert § 101, Ida Skogström §
103-107
Margareta Tjärnlund § 92

93-107

X §§ 85-88,

Christina Lindberg §§ 89, 101

90-100,102107

Lillemor Andersson
Ulrika Sundgren

C
C

RosMarie Sandin
Mathias Johansson
Anders Nordström
Chantal Binua
Vakant
Bo Gidmark
Glenn Sehlin

L
L
KD
KD
SD
SD
SD

X §§ 103107

X
X §§ 85-91,

Kenneth Lunneborg § 92

93-107

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 85

Dnr 50753

Ändringar i föredragningslistan............................................................................ 8
§ 86

Dnr 2019-000030 1.1.1.1

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019........................................... 9
§ 87

Dnr 2019-000170 1.1.2.1

Årsredovisning 2018 ......................................................................................... 10
§ 88

Dnr 2019-000154 1.1.1.1

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i
Härnösands kommun verksamhetsåret 2018 .................................................... 13
§ 89

Dnr 52527

Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018 ............................................................... 15
§ 90

Dnr 52528

Ansvarsfrihet skolnämnden 2018 ...................................................................... 17
§ 91

Dnr 52530

Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018 .............................................................. 18
§ 92

Dnr 52529

Ansvarsfrihet socialnämnden 2018 ................................................................... 19
§ 93

Dnr 52532

Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018 ............................................................. 21
§ 94

Dnr 52531

Ansvarsfrihet valnämnden 2018 ........................................................................ 22
§ 95

Dnr 47342

Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018 ................................................................ 23
§ 96

Dnr 2019-000098 1.2.4.1

Över- och underskottshantering 2018/2019 ...................................................... 24
§ 97

Dnr 2019-000275 2.4.1.4

Fyramånadersbokslut 2019 ............................................................................... 27
§ 98

Dnr 2019-000199 1.1.1.1

Anpassning till nya redovisningslagen............................................................... 29
§ 99

Dnr 2019-000192 1.1.2.1

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län ......................................................................................... 31
§ 100 Dnr 2019-000146 1.1.2.1

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet Härnösand Timrå ............... 33
§ 101 Dnr 2019-000178 1.1.2.1

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen .............. 34
§ 102 Dnr 2019-000278 1.1.1.1

Mål, budget och skattesats 2020 ....................................................................... 35
§ 103 Dnr 2018-000221 003

Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2019-2022 ............................................................................... 39
§ 104 Dnr 2019-000221 1.1.1.1

Hemställan investering i kolfilter ........................................................................ 41

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

§ 105 Dnr 2019-000295 1.1.1.1

Kommunfastigheters förvärv av del av bolaget Härnösand Handel AB
(Prisma huset)................................................................................................... 43
§ 106 Dnr 2019-000031 1.1.1.1

Korta frågor - korta svar 2019 ........................................................................... 48
§ 107 Dnr 2019-000032 1.1.1.1

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 ......................................... 50
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

§ 85

Dnr 50753

Ändringar i föredragningslistan
Ärende ”Information från Revision 2019”, ”Avsägelser 2019”, ”Valärenden
2019” och ”Tillkommande motioner, interpellation och frågor” utgår från
dagordningen.
______

Justerandes sign
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8(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

§ 86

Dnr 2019-000030 1.1.1.1

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
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 har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund
angående platsen av Härnösands nationaldagsfirande.
Frågan besvaras av fullmäktiges ordförande Göran Norlander (S).
Beslutsunderlag
Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående platsen av
Härnösands nationaldagsfirande, 2019-06-06
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

§ 87

Dnr 2019-000170 1.1.2.1

Årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inte korrigera och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap. 6,
paragraf 4, samt
att godkänna årsredovisning 2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, revision, Andreas Sjölander (S), Anders
Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Lennart Bergström (SD) och Magnus
Oscarsson (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Oscarsson (S) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Moderaternas reservation i
kommunstyrelsen 2019-06-07.
Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders
Gäfverts (M) yrkande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag och Anders Gäfverts (M) yrkande.
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) yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja
och den som vill att kommunfullmäktige ska besluta enligt Anders Gäfverts
(M) yrkande röstar nej.
Med 22 ja-röster mot 20 nej-röster finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen i
närvaroförteckningen på sidan 2-4.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande och med
motiveringen att vi anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och
redovisa pensionskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning KL 6 kap § 4.
Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna ansluter sig till
Moderaternas reservation.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktige 2019-04-29 återremitterades Årsredovisning 2018
med motiveringen ”Vi anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och
redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.”
Att korrigera årsredovisningen utifrån en annan redovisningsmodell än den
av kommunfullmäktige beslutade 2006-05-29 §62, innebär att man frångår
ett av kommunfullmäktige tagna beslut. Förvaltningen följer de av
kommunfullmäktige fattade beslut.
Ett förslag till beslut finns framlagt från förvaltningen om att ändra
redovisningsmodell från och med 2019. Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut så finns sedan en tid tillbaka en tidsplan
utarbetad, för att säkerställa att förändringen blir gjord med god kvalitet.
Tidsplan
Maj
Utreda redovisningstekniska detaljer inför förändringen.
Maj/juni
Omräkning av balansräkning och resultaträkning inför jämförelsetal
föregående år, nyckeltal mm.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Maj/juni
Utreda redovisningsprinciper kring pensionsstiftelsen.
Juni
Arbeta fram anvisningar för gottgörelse från pensionsstiftelsen.
Juni – juli
Anpassa ekonomistyrningsreglementet utifrån föreslagna förändringar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 § 83
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-05-03
Härnösands årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018, Revision
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2019-04-29 § 55
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 88

Dnr 2019-000154 1.1.1.1

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och
förtroendevalda i Härnösands kommun
verksamhetsåret 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna
har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och
internkontroll.
Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av
svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen
hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som
svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen
redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och
beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit
fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66
sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon
anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de
hörsammar revisorernas kritik.
Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen
har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de
iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av
revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del
av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att
det framkommit sådan information i ärendet som föranleder en avvikande
bedömning från presidiets sida. Kommunfullmäktiges presidium delar
revisionens uppfattning om kommunstyrelsens bristande uppsiktsplikt och
anser att anmärkning bör riktas mot kommunstyrelsen.
Socialnämnden redogör i sitt svar för den ekonomiskt ansträngda situation
som 2018 inneburit och att ekonomin har varit en central fråga under hela
året. Socialnämnden instämmer i revisorernas kritik och anser själv att
arbetet inte varit transparent nog att följa. Kommunfullmäktiges presidium
delar revisionens uppfattning om socialnämndens bristande ledning och
internkontroll och anser att anmärkning bör riktas mot socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 78
Reviderat yttrande till kommunfullmäktiges presidieberedning med
anledning av revisionens anmärkning
Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 73
Socialnämndens yttrande KF presidium
Tillfälle till yttrande
Revisionsberättelse för år 2018
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 73
______
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§ 89

Dnr 52527

Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande
bristande uppsiktsplikt, samt
att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta
organ för verksamhetsåret 2018,
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.
Jäv
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i kommunstyrelsen
har inte deltagit i beslutet:
Göran Norlander (S)
Andreas Sjölander (S)
Lotta Visén (S)
Magnus Oscarsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Håkan Viklund (S)
Björn Nordling (S)
Johan Nilsson (S)
Susanne Forsberg (S)
Lennart Mohlin (S)
Ingrid Nilsson (V)
Ingemar Wiklander (KD)
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
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Christina Lindberg (C)
Erik Hultin (C)
Karl Rönnkvist (C)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Olle Löfgren (L)
Sven-Ingemar Vernersson (SD)
Lennart Bergström (SD)
Glenn Sehlin (SD)
Bakgrund
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2018
Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
Reviderad tjänsteskrivelse – Yttrande till kommunfullmäktiges presidium
med anledning av revisionens anmärkning
Bilaga - Protokollsbilaga 2 § 78 KS 2019-04-23 Svar SD
Bilaga – Protokollsbilaga 2 § 78 KS 2019-04-23 Svar M och L
______
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§ 90

Dnr 52528

Ansvarsfrihet skolnämnden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ
för verksamhetsåret 2018.
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
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
______
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§ 91

Dnr 52530

Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta
organ för verksamhetsåret 2018.
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
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
______
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§ 92

Dnr 52529

Ansvarsfrihet socialnämnden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande
bristande styrning och internkontroll, samt
att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ
för verksamhetsåret 2018,
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.
Jäv
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i kommunstyrelsen
har inte deltagit i beslutet:
Krister Fagerström McCarty (S)
Susanne Forsberg (S)
Agneta Jonsson (S)
Malin Lindroth (V)
Birgitta Alevård (V)
Margareta Tjärnlund (M)
Malin Plantin Sjöblom (M)
Kenneth Lunneborg (SD)
Bakgrund
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 73
Socialnämndens yttrande KF presidium 2019-04-23
Revisionsberättelse för år 2018
______
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§ 93

Dnr 52532

Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta
organ för verksamhetsåret 2018.
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
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
______
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§ 94

Dnr 52531

Ansvarsfrihet valnämnden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för
verksamhetsåret 2018.
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
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
______
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§ 95

Dnr 47342

Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta
organ för verksamhetsåret 2018.
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.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Nina Skyttberg (S) i handläggningen av detta
ärende.
Bakgrund
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning protokollsutdrag, 2019-04-24 § 39
______
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§ 96

Dnr 2019-000098 1.2.4.1

Över- och underskottshantering 2018/2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2018
avseende drift och investeringar, inte genomföra någon över- eller
underskottshantering.
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 kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas
regleringen främst av följande faktorer





Graden av måluppfyllelse
Över- och underskottets storlek
Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet
Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommunfullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna.
Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018
föranleder ombudgeteringar avseende 2019.
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019
med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad
investeringsbudget 2019.
Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019
med 0,0 mnkr.
Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas
med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018,
dvs.1,0 mnkr.
Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar
inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till nämnd,
då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.
Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0
mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras över
till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget för
2019.
Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr,
dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till
2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar
2019 motsvarande 0,0 mnkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders
budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller
underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen
för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens
budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver
hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet.
Utfall
Ny
Begäran Förslag
2018
budgetram
Kommunstyrelsen
28,5
0,0
0,0
158,9 Oförändrad
Arbetslivsnämnden
4,6
0,0
0,0
57,5 Oförändrad
Samhällsnämnden
6,3
0,0
0,0
179,6 Oförändrad
Skolnämnden
0,5
0,0
0,0
600,3 Oförändrad
Socialnämnden
-40,3
0,0
0,0
596,6 Oförändrad
Total
-0,4
0,0
0,0
1 592,9
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd överflyttning av
investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.
Nämnd (mnkr)
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Nämnd (mnkr)
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Total

Begäran

Förslag

0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Ny
investeringsram
9,0
0,5
29,0
2,0
0,5
41,0

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2019-04-29 § 64
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 61
Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13
Bilaga 1 - Reglemente ekonomstyrningsregler
Bilaga 2 - Protokollsutdrag ALN 2019-02-14
Bilaga 3 - Ordförandebeslut SKO 2019-03-11
Bilaga 4 - Tjänstskrivelse soc
______
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§ 97

Dnr 2019-000275 2.4.1.4

Fyramånadersbokslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna fyramånadersbokslut 2019.
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 kommun redovisar för årets fyra första månader ett negativt
resultat på 2,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för motsvarande period 2018 var plus 33,7 mnkr. Det innebär att
det löpande driftsresultatet har försämrats med 36,0 mnkr. Resultatet enligt
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på minus 36,9 mnkr.
Nämnderna redovisar per april ett överskott jämfört med budget på 12,7
mnkr. Finansen och kommungemensamma kostnader redovisar per april ett
underskott jämfört med budget på 41,4 mnkr. Avvikelsen härrör framförallt
till pensionskostnader.
Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på minus 4 mnkr
vilket är 27 mnkr sämre än budget och motsvarar -0,2 % av skatteintäkter
och statsbidrag. Budgeten baseras på en pensionsredovisning enligt
fullfonderingsmodellen och prognosen baseras på blandmodellen, vilket är
en föreslagen förändring under året. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett
överskott på 0,8 mnkr och samhällsnämnden på 0,1 mnkr. Finansen och
kommungemensamma kostnader prognosticerar ett underskott på 21,9 mnkr.
Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen.
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte
kommer att klaras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till
kommunfullmäktige.
Socialt perspektiv
Ingen konsekvens
Ekologiskt perspektiv
Ingen konsekvens
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen.
Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte
kommer att klaras. Om balanskravsresultatet är negativt vid
årsbokslutstillfället är huvudprincipen att kommunen enligt kommunallagen
har tre år på sig att återställa det. Finns synnerliga skäl får
kommunfullmäktige besluta att en reglering av ett negativt
balanskravsresultat inte ska göras. Exempel på vad lagens förarbete anger
som synnerliga skäl är om det motiveras av god ekonomisk hushållning för
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 107
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-30
Tertialbokslut 1 inkl. prognos 1
______
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§ 98

Dnr 2019-000199 1.1.1.1

Anpassning till nya redovisningslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader
från och med 2019, samt
att anpassa reglementet för ekonomistyrning utifrån ny redovisningslagen,
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
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om
pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld
eller avsättning”.
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En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.
För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.
Socialt perspektiv
Ekologiskt perspektiv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 §84
Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-04-23 § 41
______
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§ 99

Dnr 2019-000192 1.1.2.1

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för år
2018.
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.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP)
och Christian Wasell (M) i handläggningen i detta ärende.
Bakgrund
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har
lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. De av regionen
utsedda revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet
för 2018. Kommunförbundets ansvarsfrihet beviljas av respektive medlems
fullmäktige.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 111
Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län, 2019-05-09
Revisionsberättelse 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län med tillhörande bilagor, 2019-04-10
______
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§ 100

Dnr 2019-000146 1.1.2.1

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet HärnösandTimrå, samt
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet
Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2018.
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
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de
enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 113
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-20
Samordningsförbundet Härnösand Timrå - Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse och rapporter - Samordningsförbundet Härnösand Timrå
______
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§ 101

Dnr 2019-000178 1.1.2.1

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga
Kusten-Ådalen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen 2018 för Räddningstjänsten Höga KustenÅdalen, samt
att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten
Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2018.
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.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och
Martin Neldén (V) i handläggningen i detta ärende.
Bakgrund
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och
lämnat in revisionsberättelse för 2018. Revisionen har granskat och godkänt
årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 112
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, 2019-03-28
Revisionsrapport 2018, Granskning av bokslut och årsredovisning 2018,
2019-04-02
Revisionsberättelse, ink.2019-05-13
______
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§ 102

Dnr 2019-000278 1.1.1.1

Mål, budget och skattesats 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta majoritetens förslag till budget år 2020 i enlighet med bilaga,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med bilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom
inom ramen 3mnkr per objekt,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuella tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2020, samt
att skattesatsen 2020 ska vara oförändrad 23,34 kronor
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Lennart
Bergström (SD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Ingrid Nilsson (V), Knapp Britta
Thyr (MP), Ingemar Wiklander (KD), Anders Gäfvert (M), Sverker Ågren,
ordförande i arbetslivsnämnden, Magnus Oscarsson (S) och Lennart
Bolander (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Ingrid Nilsson (V), Knapp Britta Thyr (MP), Ingemar Wiklander (KD) och
Magnus Oscarsson (S) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag.
Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
budgetförslag.
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Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas
”Mål, budget och skattesats 2020”.
Anders Gäfvert (M) instämmer till Eva Olstedt-Lundgrens (L) yrkande.
Propositionsordning 1
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger fyra förslag till
beslut, majoritetens budgetförslag, Moderaternas och Liberalernas
budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag och Centerpartiets
budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Centerpartiets budgetförslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Propositionsordning 2
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Centerpartiets budgetförslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Centerpartiets budgetförslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall 1
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta enligt Sverigedemokraternas budgetförslag
röstar ja och den som vill att kommunfullmäktige ska besluta enligt
Centerpartiets budgetförslag röstar nej.
Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster och 30 som avstår frågar ordföranden
fullmäktige godkänner lottdragning.
Fullmäktige beslutar att godkänna lottdragningen.
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Ordföranden finner att efter lottdragningen att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Centerpartiets budgetförslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen i
närvaroförteckningen på sidan 2-4.
Propositionsordning 3
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, Moderaternas och Liberalernas budgetförslag och Centerpartiets
budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Centerpartiets budgetförslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
Propositionsordning 4
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag och Moderaternas och Liberalernas
budgetförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall 2
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja
och den som vill att kommunfullmäktige ska besluta enligt Moderaternas och
Liberalernas budgetförslag röstar nej.
Med 21 ja-röster mot 9 nej-röster och 10 som avstår finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen i
närvaroförteckningen på sidan 2-4.
Reservation
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Bakgrund
Majoriteten samt Moderaterna och Liberalerna har presenterat sina
respektive förslag till mål, budget och skattesats 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 108
Ordförandeförslag – Mål, budget och skattesats 2020
Majoritetens förslag till Årsplan 2020
Budget 2020 M och L med förslag till beslut
Centerpartiets budgetförslag 2020
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020
______
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§ 103

Dnr 2018-000221 003

Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2019-2022.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
På sitt sammanträde 2019-02-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att anta
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) samt att
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar.
Som en konsekvens av detta måste även reglemente ekomoniska ersättningar
och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022 revideras så att de
överensstämmer med varandra.
Ändringarna gäller förlorad semesterförmån samt förlorad pensionsförmån.
Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 110
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Bilaga – Reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda reviderad
2019-05-09
______
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§ 104

Dnr 2019-000221 1.1.1.1

Hemställan investering i kolfilter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid
vattenverket, samt
att Härnösands kommun ställer för Härnösands Energi och miljö AB räkning
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 792 mnkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Olle
Löfgren (L).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Gäfvert (M) och Olle Löfgren (L) instämmer till 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
Härnösands energi och miljö AB (Hemab) hemställer Härnösands
kommunfullmäktige om att godkänna den av Hemabs styrelse beslutade
investering av ett kolfilter vid vattenverket på Tallvägen. Kostnaden för
projektet uppskattas bli 34,8 mnkr.
Hemab motiverar investeringen med att det är en kvalitets- och
säkerhetshöjande åtgärd för dricksvattenleveranser till Härnösands
centralort. Installation av ett kolfilter som ett ytterligare barriärskydd för
rening av dricksvatten höjer säkerheten av dricksvatten mot vattenburna
smittor och risker som följer förväntade klimatförändringar. Utöver ett ökat
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skydd bidrar kolfiltret till att dricksvattnet får mindre lukt- och
smakproblematik, mindre behov av klorering och på sikt mindre behov av
underhållsspolning av vattenledningar.
För att undvika en dramatisk höjning av vattentaxan införde Hemab en
fondering 2014. Fonderingen utförs med 2019 som sista år. En del i
fonderingen avser en överföringsledning från Långsjösystemet
intagningspunkt i Bondsjön till råvattenpumpstationen som pumpar vatten
från bondsjön till vattenverket. Detta projekt är inte projekterat tillräcklig i
detalj. Därför kommer ett investeringsbeslut om det projektet att tas vid ett
senare tillfälle.
För investeringen i ett nytt kolfilter behöver Härnösands kommun höja
borgenstaket för Hemab. Då inryms investeringen inom Härnösands
kommuns borgenstak för Härnösands energi och miljö AB (556526-3745)
Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet om borgenstak för
Hemab skrev i att:satsen att ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest
bedömningen att kommunens borgentak måste höjas med motsvarade
investeringskostnad för kolfiltret. I detta fall föreslås taket höjas med 35
mnkr. (avrundat upp från 34.8 mnkr) Från 757 mnkr till 792 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 114
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-05-16
Bilaga - Hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid
vattenverket, Tallvägen inklusive beslut om kommunal borgen.
Borgenstak 2019 KS/2018-000487
______
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§ 105

Dnr 2019-000295 1.1.1.1

Kommunfastigheters förvärv av del av bolaget
Härnösand Handel AB (Prisma huset)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Härnösands Kommunfastigheter förvärvar 50 % av aktierna
i Härnösand Handel AB,
att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 62 mkr,
att godkänna att AB Härnösandshus tecknar en moderbolagsborgen
avseende Härnösands Kommunfastigheters förpliktelser i Härnösand Handel
AB, samt
att utse Carl-Fredrik Edgren ordförande i Härnösands Kommunfastigheter
samt Göran Albertsson VD Härnösands Kommunfastigheter till ordinarie
ledamöter i Härnösand Handel AB, dessutom utse Carl-Einar Björner 2:e
vice ordförande i Härnösands Kommunfastigheter till suppleant i bolaget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren
(L), Christina Lindberg (C), Lennart Bergström (SD), Lennart Bolander (M),
Per-Eric Norberg (C), Ingrid Nilsson (V), Johan Nilsson (S), Ingemar
Wiklander (KD), Magnus Oscarsson (S), Knapp Britta Thyr (MP), Eva
Olstedt-Lundgren (L) och Sven Ingemar Vernersson (SD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag till samtliga attsatser.
Olle Löfgren (L), Christina Lindberg (C), Lennart Bergström (SD), Lennart
Bolander (M), Per-Eric Norberg (C), Eva Olstedt-Lundgren (L) och Sven
Ingemar Vernersson (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Nilsson (V), Johan Nilsson (S), Ingemar Wiklander (KD), Magnus
Oscarsson (S) och Knapp Britta Thyr (MP) instämmer till Andreas
Sjölanders (S) yrkande.
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja
och den som vill att kommunfullmäktige ska besluta enligt avslagsyrkandet
röstar nej.
Med 23 ja-röster mot 20 nej-röster föreslår ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen i
närvaroförteckningen på sidan 2-4.
Reservation
Moderaterna vill vara tydliga med att vi inte är emot en utveckling av
Härnösands centrum. Kommunens uppgift är att möjliggöra och underlätta
genom tillståndsbeslut och liknade åtgärder, men det är inte en kommuns
uppgift att utsätta sig för onödig ekonomisk exponering och risktagande med
skattebetalarnas medel.
Vi menar att kommuns uppgift inte är att äga och driva handelsgallerior eller
ingå i andra riskprojekt utan huvuduppgiften är att värna
kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg. Kommunallagen säger i 2 kap
8 §, ”kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja
näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till
enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för
det.”
Avslutningsvis riktar vi också kritik till det undermåliga beslutsunderlaget,
brist på viktiga handlingar så som bokslut, resultat-, balansräkningar,
ekonomiska analyser, riskbedömningar, ägarstrukturer etc i
affärsuppgörelsen.
Sverigedemokraterna ansluter sig till Moderaternas reservation.
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Bakgrund
I slutet av 2017 förvärvade Westerlind Bostäder AB, Amastens
fastighetsbestånd i Härnösand. Bland de fastigheter som förvärvades fanns
fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27. De fastigheter som idag utgör
Prismagallerian.
Stadskärnor runt om i Sverige är under förvandling. Våra konsumtionsmönster förändras och detaljhandeln genomgår en strukturomvandling där ehandel tar en allt större av den totala omsättningen. Enligt Handelns
Utredningsinstitut, HUI, stod e-handeln för 23 procent av tillväxten inom
sällanköpshandeln 2015 och 2018 stod den för 100 procent av ökningen.
Enligt HUI medför detta att en ny typ av köpcentrum växer fram med fokus
på restauranger, service och nöjen. I och med förvärvet av Amastenfastigheterna inklusive Prismagallerian möjliggörs en utveckling av
stadskärnan med en ökad koncentration av butiker och restauranger runt
torget, Trädgårdsgatan och Storgatan.
Prismagallerian har under de senaste 10 åren haft flera olika
ägarkonstellationer utan lokalt engagemang och med ett eftersatt underhåll
som följd. Arbetet med att omvandla centrum till en attraktiv stadskärna med
tillhörande ombyggnationer av centrumfastigheterna är resurskrävande och
kräver stora investeringar.
Mot bakgrund av detta har Westerlinds tagit kontakt med Härnösands
kommun/ Härnösands kommunfastigheter för att undersöka möjligheten att
tillsammans, för utvecklingen av stadskärnan och Härnösand som helhet,
vidareutveckla Prismagallerian.
Styrelsen för Härnösands Kommunfastigheter tog 2019-05-21 beslut om att
genomföra förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB från
Westerlinds Fastigheter under förutsättning att de beviljas tillstånd från
kommunfullmäktige.
En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är
viktigt för Härnösand och för Härnösands utveckling som en attraktiv
bostadsort. Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala
Härnösand och attraktiviteten i dessa bostäder är beroende av en attraktiv
stadskärna och ett levande centrum.
Utveckling av Prisma Gallerian till mötesplats
Gallerian ska byggas om i fyra etapper varav etapp 1 pågår just nu. Därefter
ska lokalerna i etapp 2 anpassas för Dressman och delar av lokalerna längre
in på vån 1 skall byggas om för nya ändamål. Etapp 3 och 4 omfattar
ombyggnation av övre planet och ingången mot Storgatan. Nya
butikslokaler, lekyta/torg, lägenheter samt co-working yta ska byggas.
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Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna beskrivs i
bilaga 1 och kan sammanfattas enligt följande:
Bedömd investering:

38 521 000 kr

Ökning marknadsvärde

39 500 000 kr till 82 475 000 kr

Bokfört värde

77 586 000 kr

Skuld i bolaget 67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr och
lån från delägare 16 699 000 kr
Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga
detta belopp utan bolaget behöver låna till denna investering.
Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte eftersom investeringen
ryms inom Härnösands kommuns borgenstak för AB Härnösands
kommunfastigheter. Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet
om borgenstak för Härnösands kommunfastigheter skrev i att:satsen att ”Det
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest bedömningen att kommunens
borgentak måste fastställas till 62 mkr.
Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de
skulder som Härnösand Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter
etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr.
Bedömning
Handeln i Sverige och i världen är mitt upp i en av deras största förändringar
i modern tid. Centrum utvecklas från renodlade köpcentrum till mötesplatser
med ett större utbud av restauranger, caféer och upplevelser. Konkurrensen
mellan köpcentrum och centrumkärnor är stenhård. Konkurrensen mellan
investeringar i städer är också hård då ett modernt och utvecklat centrum
kräver en mix av lokala- och nationella entreprenörer. Att få till en snabb
utveckling och omdaning av Prisma gallerian är centralt och viktigt för
centrums fortsatta utveckling, omdaning kräver nytänkande och en hög
hastighet för att inte de lokala handlarna ska drabbats allt för hårt.
Utveckling av stadskärnan ligger i linje med antagen tillväxtstrategi.
Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat arbeta för en levande stadskärna.
Utvecklingsarbeten och nya prioriterade beslut behövs nu för att nå
tillväxtstrategins målbild. Därför anser kommunstyrelseförvaltningen att
affären ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Socialt perspektiv
Argument varför Härnösands kommunfastigheter genomföra affären ur ett
socialt perspektiv
• Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(51)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kommunfullmäktige

Härnösand
• Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.
Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde
Fastigheterna ger en god avkastning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04 § 120
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-28
Bilaga 1 - Underlag från kommunfastigheter till gruppledare
Bilaga 2 - Aktieägaravtal 2019-05-28, med bilagor
Bilaga 3 - Aktieöverlåtelseavtal 2019-05-28
______
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§ 106

Dnr 2019-000031 1.1.1.1

Korta frågor - korta svar 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om ökningen av anställda från år
2017 till år 2018.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Magnus Oscarsson (S) ställer en fråga om de lovade statliga jobben till
Härnösand.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om svårigheterna att rekrytera lärare till
skolorna som ligger på utkanten av kommunen.
Frågan besvaras av Åke Hamrin (V).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om upphandlingen med Teatern när det
gäller utskänkningstillståndet.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om vykort föreställande Härnösand.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Linda Borg (M) ställer en fråga om vad som görs när det gäller rekryteringen
av lärare till ytterområdena i Härnösand.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om det är säkerställt att de 80 jobben
hamnar i Härnösand.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas
till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens
utskott.
Beslutsunderlag
______
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§ 107

Dnr 2019-000032 1.1.1.1

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärenden för kännedom läggs till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit
till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport Techichus 2018
Technichus i Mitt Sverige AB årsredovisning 2018
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018 AB Härnösandshus
Härnösandshus årsredovisning och koncernredovisning 2018
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018 AB
Härnösandskommunfastigheter
Härnösands kommunfastigheter AB årsredovisning 2018
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018Höga Kusten
Destinationsutveckling AB
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Invest i Härnösand AB årsredovisning 2018
Avsägelse
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-06-04
§ 115 – Uppsiktspliktkommunala bolag 2018
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-07
Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019
______
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