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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 19 december 2016 kl 13:16-13.22, 13.53-14.22, 15.09-15.45
Ajournering 13.22-13.53, 14.22-15.09

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista sidan 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Bo Glas, tf. kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare.
Under § 174 deltog även Agnetha Höglund Sjölander, kansli- och utvecklingschef.

Justerare

Knapp Britta Eriksson (MP) och Margareta Tjärnlund (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 20 december 2016 kl. 12.45

Se närvaro- och voteringslista sidan 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Knapp Britta Eriksson

Margareta Tjärnlund

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

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

Ersättare

Michael Möller
Christensen
Åke Hamrin

Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Sven Westerlund
RosMarie Sandin

Ingemar Bylund

Jäv § 176 tom stol

Parti
S
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S
S
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V
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Närvaro

Frånvaro

X
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§§173175, 177181

Per Sander
Andreas Sjölander
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Närvarolista ersättare

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Krister Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Anders Halén
Elisabeth Hildén
Krister Eriksson
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Abdelmotaleb Ben Salem
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Sven Westerlund
Maja Carlgren
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingemar Bylund

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
KD
SD

Närvaro Tjänstgjorde för
X
X
X
X
X
X
Christina Höj Larsen
Ingrid Nilsson

X
Ida Skogström
Antonia Bergström

Anton Byström
X
Eva Olstedt-Lundgren
X
Sven Ingemar Vernersson
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Ärendelista
§ 173 Dnr 25165

Ändringar i föredragningslistan............................................................................ 5
§ 174 Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 6
§ 175 Dnr 2016-000495 045

Borgenstak 2017 ................................................................................................. 7
§ 176 Dnr 2016-000486 214

Ändring av detaljplan för Muraren 11, beslut om antagande.............................. 10
§ 177 Dnr 2016-000540 040

Technichus i Mittsverige AB har behov av ägartillskott ...................................... 12
§ 178 Dnr 2016-000496 233

Lokaler för Individ- och familjeomsorgen ........................................................... 14
§ 179 Dnr 2016-000035 101

Avsägelser 2016 ............................................................................................... 18
§ 180 Dnr 2016-000028 101

Valärenden 2016............................................................................................... 19
§ 181 Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 20
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§ 173

Dnr 25165

Ändringar i föredragningslistan
På grund av tekniska problem i ärendesystemet så utgår följande ärenden
från dagens sammanträde:
Ärende 2, Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva
långsiktig verksamhet
Ärende 3, Motion - Om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i
Härnösand
Ärende 4, Motion - Näringslivsstrategi
Ärende 5, Policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället
Ärende 7, Klimat- och energiplan 2017-2020
Ärende 8, Driftbidrag till HEMAB för utökat verksamhetsområde för VA
södra Härnön
Ärende 10, Revidering av tidigare antagna styrtal för arbetslivsnämnden
Ärende 12, Förslag till hyresavtal Ädelstenen 7
Ärende 13, Förslag satsning unga till arbetsmarknaden
Ärende 14, Äskande om medel för habiliteringsassistent till gruppbostäder
Ärende 15, Äskande om medel för utökande av tjänst inom skuldrådgivning
Ärende 16, Äskande om medel för ny daglig verksamhet
Ärende 17, Äskande om utökad budgetram för externa placeringar
Ärende 18, Införande av heltider
Ärende 19, Reviderad budget 2017
Ärende 23, Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2016
Ärende 24, Korta frågor - korta svar
______
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§ 174

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Agnetha Höglund Sjölander, kansli- och utvecklingschef, informerar om
Riktlinjer för arbete mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
______
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§ 175

Dnr 2016-000495 045

Borgenstak 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 657 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp
om 54 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 594
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 33,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet
Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
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att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören.
Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra
kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro
Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,64 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
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
För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar
kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket
anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier såsom pensionsskulder. I
borgenstaket ska bolagets ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det
uppskattade behovet av eventuell nyupplåning under året.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 253
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-31
______
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§ 176

Dnr 2016-000486 214

Ändring av detaljplan för Muraren 11, beslut om
antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planändring för Muraren 11.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Yrkanden
Sara Nylund (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.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kristoffer Bodin (M) i handläggningen av detta
ärende.
Bakgrund
HSB planerar att bygga en fastighet på Muraren 11 med fler våningar än vad
gällande detaljplan medger. Gällande detaljplan vann laga kraft 1991 och
genomförandetiden har gått ut. (Genomförandetid är minst 5 och högst 15
år.) Därmed föreslås en ändring av detaljplanen.
Samhällsförvaltningen beskriver i sin tjänsteskrivelse (bil.1) genomfört
planarbete och det lagda planförslaget för området. Samråd har ägt rum.
Länsstyrelsen meddelar att detaljplanen inte strider mot de intressen
länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Planändringen innebär att antalet våningar ändras till sex med en högsta
byggnadshöjd på maximalt 17 meter samt en total bruttoarea på 2 350 m2.
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Kommunstyrelseförvaltingen och tillväxtavdelningen delar
samhällsförvaltningens bedömning att planförslaget med tillhörande
handlingar kan gå till antagande. Tillväxtavdelningen har med intresse
deltagit och samarbetat med samhällsförvaltningen i beskrivet planarbete.
Detaljplaneändringen medför att fler bostäder kan komma att byggas i en
attraktiv miljö. Behovet av bostäder är stort i Härnösand och kommer leda
till fortsatt utveckling av kommunen. Att skapa förutsättningar för att ge
möjligheter till fastighetsägare bygga nya bostäder är helt förenligt med
kommunens övergripande mål om att ”skapa attraktiva boenden i unika
miljöer”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 259
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-09
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2016-11-17 § 216
Bilaga 1 - SAM tjänsteskrivelse
Bilaga 2 - Planbeskrivning
Bilaga 3 - Plankarta antagande
Bilaga 4 - Fotomontage
Bilaga 5 - Solstudier
Bilaga 6 - Granskningsutlåtande
______
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§ 177

Dnr 2016-000540 040

Technichus i Mittsverige AB har behov av ägartillskott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Technichus ett extra ägartillskott på 2,0 mnkr,
att finansieringen sker via kommunstyrelsens resultat för 2016, samt
att månadsbokslut löpande ska lämnas till kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Byquist (S), Lars Edvin Lundgren (SD), Anders
Gäfvert (M), Lennart Bolander (M), Margareta Tjärnlund (M), Björn
Nordling (S), Christina Gärdin (S), Sara Nylund (S), Knapp Britta Eriksson
(MP), RosMarie Sandin (L) och Göran Norlander (S).
Yrkanden
Anders Byquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I yrkandet instämmer Margareta Tjärnlund (M), Björn Nordling (S),
Christina Gärdin (S), Sara Nylund (S), Knapp Britta Eriksson (MP),
RosMarie Sandin (L) och Göran Norlander (S).
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag på kommunens förslag om att
tillföra ytterligare medel, samt
att Technichus skall finna medel på annat sätt för att fortsatt bedriva
verksamhet i annat fall avveckla verksamheten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt Lars Edvin Lundgrens (SD) yrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
Lars Edvin Lundgrens (SD) yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ägaren har den 1/11 2016 fått en påskriven kontrollbalansräkning av
Technichus styrelse och revisor. Ägaren konstaterar från
kontrollbalansräkning 1 att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat och att
kapitalbrist råder.
Bolagsstämman beslutade att verksamheten ska fortsätta att drivas och att
ägaren garanterar att aktiekapitalet kommer att återställas inom 8 månader
från bolagsstämmodagen den 14 november 2016.
Ägaren beslutade vid stämman att kontrollbalansräkning 2 ska upprättas
senast juni 2017.
Utifrån Technichus styrelsemöte 2016-11-21 så begärt styrelsen att få en
förlusttäckning med 2,5 mnkr för att klara 2016 års bokslut och samtidigt
återställa aktiekapitalet till 1,4 mnkr. Förvaltningen föreslår att Härnösands
kommun ger ett ägartillskott om 2 mnkr då ytterligare medel för genomförda
integrationsaktiviteter också äskats och föreslås tilldelas. Detta kommer då
vara tillräckligt för att skapa förlusttäckning utan att generera
beskattningsbar vinst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 262
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-28
Technichus - Svar på frågan från Technichus styrelse
Årsredovisning för Technichus
Rapport - Analys och diskussion - Technichus
Rapport - Nulägesrapport Technichus
Utbetalning 2010-2016 kommunen till Technichus
Bilaga 2 - Protokoll bolagsstämma 2016-11-14 – Technichus
Äskande om ekonomiskt tillskott
______
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§ 178

Dnr 2016-000496 233

Lokaler för Individ- och familjeomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna hyresavtal för fastigheten kv
Rådhuset 4, samt
att eventuella tillkommande kostnader samt kostnader för eventuell
utebliven hyresgäst i Nämndhuset fram tom 20180701, ska belasta
socialnämnden inom befintlig budgetram.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Margareta Tjärnlund (M) och Susanne Forsberg (S).
Yrkanden
Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I yrkandet instämmer Susanne Forsberg (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
Socialförvaltningen har för sina verksamheter inom individ- och
familjeomsorg en besvärlig arbetsmiljösituation i den fysiska arbetsmiljön.
Med anledning av det har förvaltningen under en tid arbetat med andra
lösningar på förhyrning av lokaler. Enligt beslut i socialnämndens presidium
20161125 önskar socialnämnden att Härnösands kommun tecknar hyresavtal
med Hushållningssällskapet för nya lokaler för individ- och
familjeomsorgen. De nya lokalerna möter enligt förvaltningen det behov av
förbättrad arbetsmiljö som verksamheten har idag. Det har dock framkommit
under beredningen på förvaltningen att den risk- och konsekvensanalys som
genomförts på socialförvaltningen inte genomförts tillsammans med berörda
skyddsombud varför kommunstyrelseförvaltningen har svårt att bedöma de
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nya lokalernas lämplighet. Då detta också medför en sammanslagning av
verksamheter behöver förhandling med arbetstagarparterna också
genomföras vilket kvarstår i dagsläget.
Förslaget innebär att socialnämnden bedömer att de ökade hyreskostnaderna
om 1,38 mnkr för 2017 kan inrymmas i befintlig budgetram och för åren
framåt ska beaktas i kommande budgetarbete. De ekonomiska
förutsättningarna för förslaget innebär också att annan kommunal
verksamhet måste överta befintliga lokaler och hyreskostnader i nedre delen
av Nämndhuset, vilket motsvarar en kostnad på 710 tkr per år. Diskussioner
har först med inom lokalgruppen och förslag har framförts att
arbetslivsförvaltningens administration möjligen skulle kunna ta över
hyresavtalet i Nämndhuset. Arbetslivsförvaltningen har i dagsläget en
kostnad på 330 tkr per år för sina administrativa lokaler. Det skulle i så fall
innebära en kostnadsökning med 380 tkr per år för arbetslivsnämnden och
det är inte en fråga som lokalgruppen kan ta ställning till.
Socialförvaltningen tecknade i maj 2016 ett avtal om projektering med
Hushållningssällskapet som innebär att hyresavtal ska vara tecknat senast
20161231. I det fall Härnösands kommun står för fördröjningen belastas
kommunen med en kostnad på 75 tkr/fördröjd månad samt andra
tillkommande kostnader på grund av fördröjningen, vilket enligt
socialförvaltningen i dagsläget bedöms till ca 400 tkr. I det fall Härnösands
kommun inte tecknar hyresavtal ska vi enligt avtalet betala upparbetade
projekterings- och upphandlingskostnader samt fördröjningsavgift vilket i
enligt beräkning totalt uppgår till ca 1,5 mnkr.
I socialförvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse 161124 går att läsa att
kostnader för ÄTOR kan frigöras under förutsättning att man betalar 400 tkr
i projekteringskostnader under 2016. Detta är inte något som är förankrat
med ekonomichefen vidare ska inte Härnösands kommun, under
förutsättning att hyresavtal tecknas, stå för några projekteringskostnader.
Tabellerna nedan visar nuvarande kostnader för befintliga lokaler, samt
hyreskostnader för nya lokaler. Ny hyreskostnad för nya lokaler i
Hushållningssällskapets fastighet uppgår till 3 057 tkr inklusive
fastighetsskatt, elkostnader och investeringar. I beräkningen har
socialnämnden gjort antagandet att den delen av Nämndhuset som lämnas
kan inhysa annan kommunal verksamhet och därmed att någon annan
verksamhet tar kostnaden om 710 tkr.
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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

Lokalyta
(kvm)

Årshyra
(kr)

Kostnad/kvm
(kr)

Uppsägning/avtalet
upphör

Nuvarande lokaler
Vågmannen

765

1 086 000

1 420 2017-06-30/2018-03-31

Familjecentralen

300

299 000

997 2017-03-31/2017-12-31

Nämndhuset

530

710 000

1 340

1 595

2 095 000

1 313

1 885

3 057 000

1 622

290

962 000

308

Totalt
Ny lokal
Hushållningssällskapet
inkl investering
Fördyring/differens

Kostnader nuvarande
hyresavtal inkl. el och
fastighetsskatt (tkr)
2017

2018

2019

2020

1 086

1 086

1 086

1 086

Familjecentralen

299

299

299

299

Nämndhuset

710

710

710

710

Summa tkr

2 095

2 095

2 095

2 095

2017

2018

2019

2020

1 419

2 837

2 837

2 837

Vågmannen

Kostnader efter flytt till nya
lokaler
Ny lokal, hyra inkl. el och
fastighetsskatt
Flyttkostnad
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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

Ny lokal, investering 10 år
- IT, möbler 2 150 tkr

220

220

220

220

1 086

272

0

0

Familjecentralen

298

0

0

0

Nämndhuset

355

0

0

0

Summa

3 478

3 329

3 057

3 057

Kostnadsökning per år

1 383

1 234

962

962

Kostnad inkl Nämndhuset

1 738

1 944

1 672

1 672

Vågmannen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-12-16 § 278
Rev. tjänsteskrivelse, 2016-12-14
Bilaga 1 - Ritningar
Bilaga 2 - Indexklausul
Bilaga 3 - Fastighetsskatteklausul
Bilaga 4 - Särskilda bestämmelser
Bilaga 5a - Brandskyddsklausul
Bilaga 5b- Gränsdragning brandskydd
Bilaga 6 - Gränsdragningslista
Bilaga - Hyresavtal - Hyreskontrakt
Protokollsutdrag socialnämndens utskott 2016-11-25 § 136
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-10-27 § 155
Avtal om projektering och entreprenad - Rådhuset 4
______
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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

§ 179

Dnr 2016-000035 101

Avsägelser 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Anton Byström (C) som ledamot i
kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelse från Krister Fagerström McCarthy (S) från uppdraget
som 1:e vice ordförande i socialnämnden 2017-01-01,
att bevilja avsägelse från Krister Fagerström McCarthy (S) från uppdraget
som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt 2017-01-01, samt
att bevilja avsägelse från Susanne Forsberg (S) från uppdraget som
ordförande i socialnämnden 2017-01-01.
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
Anton Byström (C) har avsagt sig som ledamot i kommunfullmäktige.
Krister Fagerström McCarthy (S) har avsagt sig som 1:e vice ordförande i
socialnämnden och som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt.
Susanne Forsberg (S) har avsagt sig som ordförande i Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse Anton Byström (C), 2016-12-05
Avsägelse Krister Fagerström McCarthy (S), 2016-12-12
Avsägelse Susanne Forsberg (S), 2016-12-12
______
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Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

§ 180

Dnr 2016-000028 101

Valärenden 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den ersättare som står närmast i ordning utses
till ledamot i kommunfullmäktige efter Anton Byström (C),
att välja Krister Fagerström McCarthy (S) till ordförande i socialnämnden
med början 2017-01-01, samt
att välja Susanne Forsberg (S) till 1:e vice ordförande i socialnämnden med
början 2017-01-01.
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

19(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-19
Kommunfullmäktige

§ 181

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:
Motion – Yrkesmentorer (KS16-576)



att överlämna Medborgarförslag – Innebandyhall (KS16-531) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Kvällstrafik till Älandsbro, Utansjö och
Ramvik (KS16-530) till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Svenskt kött i våra skolor (KS16-557) till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Våga prova senare (KS16-562) till
skolnämnden för beredning och besvarande,
att interpellation – Beträffande uppsiktsplikt (KS16-583) får ställas och svar
ges vid nästa sammanträde, samt
att interpellation – Värdighetsgarantierna skulle ge mervärde och ökad
trygghet i vardagen (KS16-584) får ställas och svar ges vid nästa
sammanträde.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(20)

