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Sammanträdesdatum

2015-11-30
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, måndagen den 30
november 2015 kl 13.19-14.22, 14.42-15.43
Ajournering 14.22-14.42

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista sidan 2-3

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Jeanette George, kommunsekreterare.
Under § 221 deltog Anneli von Wachenfeldt, Länsstyrelsen.

Justerare

Maud Byquist (S) och Lennart Bolander (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret den 4 december 2015 kl. 13.15

Se närvaro- och voteringslista sidan 4

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Maud Byquist

Lennart Bolander

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-30

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-12-26
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Närvaro- och voteringslista
Namn
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Monica Fällström
Roland Strömqvist
Ann-Christine Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oskarsson
Petra Norberg
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Jasenko Omanovic
Ann Cathrine Genberg
Björn Nordling
Pousha Mohammady
Andres Suazo Kaati
Christina Höj Larsen
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Amanda Lind
Hibo Abdullahi
Tomas Frejarö
Ninni Smedberg
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Viren Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Antonia Bergström
Jonny Lundin
Anton Byström
Christina Lindberg
Eva Olstedt-Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven-Ingemar Vernersson
Lars Lundgren

Justerandes sign

Ersättare

Rune Danielsson

Christina Gärdin

Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Michael Möller Christensen

Sven Westerlund
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-
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Namn
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Karin Frejarö
Andreas Sjölander

Justerandes sign

Ersättare
Leif Jonsson

Närvaro
Parti När Frånv
v
SD
X
M
X
MP
X
S
X

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista ersättare
Ersättare
Rune Danielsson
Christina Gärdin
Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Christer Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Anders Halén
Michael Möller Christensen
Kerstin Holmgren
Knapp Britta Eriksson

Parti
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP

Närv
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tjänstgjorde för
Petra Norberg
Jasenko Omanovic
Pousha Mohammady
Andres Sauzo Kaati

Christina Höj Larsen

§§220231

Chirin Ali Salmanian
Per Sander
Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Sven Westerlund
Maja Carlgren
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Veronica Boström
Karin Högberg
Ingemar Bylund

Justerandes sign

MP
MP
M
M
M
M
C
C
FP
FP
KD
KD
SD

X
X
X
X
X
X
X

Kristoffer Bodin

Anton Byström

Sven Ingemar Vernersson
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Ärendelista
§ 220 Dnr 3046-5

Parentation ......................................................................................................... 7
§ 221 Dnr 3262-5

Informationsärenden till kommunfullmäktige ....................................................... 8
§ 222 Dnr 2015-000518 610

Motion till Härnösands kommunfullmäktige - Angående Ung
Företagsamhet på Härnösands gymnasium ........................................................ 9
§ 223 Dnr 2015-000552 040

Motion - Inbyggda effektiviseringsåtgärder i budgetarbete ................................ 10
§ 224 Dnr 2015-000510 823

Medborgarförslag - Bygga ett utegym ............................................................... 11
§ 225 Dnr 2015-000575 556

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion broöppning ............. 12
§ 226 Dnr 2015-000576 041

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående bokföring av det
beviljade aktieägartillskottet till Technichus ....................................................... 13
§ 227 Dnr 2015-000177 026

Motion - Arbetsmiljö .......................................................................................... 14
§ 228 Dnr 2014-000340 610

Motion - Samordning av resurser när det gäller anpassning i skolan................. 16
§ 229 Dnr 2014-000218 420

Motion - Satsning på solceller ........................................................................... 18
§ 230 Dnr 2015-000213 003

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun ....................................................................... 22
§ 231 Dnr 2015-000515 450

Hemställan - Beslut om taxa för fastighetsrenhållning 2016 .............................. 24
§ 232 Dnr 2015-000227 003

Revidering av reglementet för ekonomistyrning i Härnösand............................. 26
§ 233 Dnr 2015-000355 759

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
tiggeriet ............................................................................................................. 28
§ 234 Dnr 2015-000430 000

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
otrygga platser .................................................................................................. 29
§ 235 Dnr 2015-000488 379

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Beträffande
ny energiplan/svar på motion satsning på solceller ........................................... 30
§ 236 Dnr 2015-000480 000

Svar på interpellation till samhällsnämndens ordförande - Delaktighet
och inflytande i samhället .................................................................................. 31
§ 237 Dnr 2015-000489 620

Svar på interpellation till skolnämndens ordförande - Beträffande
projekt ............................................................................................................... 32
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§ 238 Dnr 2015-000305

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 33
§ 239 Dnr 2825-6

Avsägelser ........................................................................................................ 34
§ 240 Dnr 2825-5

Valärenden ....................................................................................................... 35
§ 241 Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige .................................................. 36
§ 242 Dnr 3236-6

Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande - Motion
broöppning ........................................................................................................ 37
§ 243 Dnr 3564-1

Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
bokföring av det beviljade aktieägartillskottet till Technichus ............................. 38
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§ 220

Dnr 3046-5

Parentation
Kommunfullmäktige ordförande Andreas Sjölander (S) håller parentation för
tidigare kommunalråd Tord Oscarsson.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Dnr 3262-5

Informationsärenden till kommunfullmäktige
Anneli von Wachenfeldt, Länsstyrelsen informerar om flyktingmottagandet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-30
Kommunfullmäktige

§ 222

Dnr 2015-000518 610

Motion till Härnösands kommunfullmäktige - Angående
Ung Företagsamhet på Härnösands gymnasium
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Presentation av motionen
Ida Skogström (M) presenterar motionen.
Bakgrund
Ida Skogström (M) har i en motion föreslagit att Härnösands gymnasium ska
ge alla elever oavsett gymnasieprogram möjlighet att bedriva Ung
Företagsamhet, samt att Härnösands kommun verkar för att stärka
kopplingen mellan skola och näringsliv genom exempelvis Ung
Företagsamhet.
Beslutsunderlag
Motion, Ida Skogström (M), 2015-10-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Dnr 2015-000552 040

Motion - Inbyggda effektiviseringsåtgärder i
budgetarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Presentation av motionen
Anders Gäfvert (M) presenterar motionen.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) har i en motion föreslagit att man ska införa en modell
med inbyggda effektiviseringsåtgärder minst 2 % redan i 2017 års
budgetprocess, samt att det ska omgående skrivas in i kommunens
reglemente för ekonomistyrning.
Beslutsunderlag
Motion, Anders Gäfvert (M), 2015-11-16
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Dnr 2015-000510 823

Medborgarförslag - Bygga ett utegym
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår ett utegym
i centrala Härnösand.
Beslutsunderlag
Egil Priskorn, medborgarförslag, 2015-10-16
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Dnr 2015-000575 556

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
motion broöppning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas, samt
att frågan besvaras vid dagens sammanträde.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
(S) om motionen broöppning.
Beslutsunderlag
Eva Olstedt-Lundgren (L), Fråga, 2015-11-27
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Dnr 2015-000576 041

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
bokföring av det beviljade aktieägartillskottet till
Technichus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas, samt
att frågan besvaras vid dagens sammanträde.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
om hur det beviljade aktieägartillskottet till Technichus kommer att bokföras
på kommunens resultat för 2015.
Beslutsunderlag
Anders Gäfvert (M), Fråga, 2015-11-27
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Dnr 2015-000177 026

Motion - Arbetsmiljö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Olle Löfgren (L).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Olle
Löfgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla
motionen röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande
ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) föreslår i en motion att åtgärder ska vidtas så att
sjukfrånvaron minskar samt att samtliga personalgrupper är representerade i
arbetet med att förbättra arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaron.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-11-26 antog kommunfullmäktige i Härnösands kommun en
arbetsmiljöpolicy. I arbetsmiljöpolicyn beskrivs såväl övergripande
arbetsmiljömål, kortsiktiga och handlingsinriktade mål samt konkretiserade
handlingsplaner såsom riktlinjer för rehabilitering, kompentensutveckling,
friskvård, jämställdhet och mångfaldfrågor. I policyn förtydligas också att
kommunens arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan med de fackliga
organisationerna, medarbetarna och arbetsgivare. Skyddsorganisationen ska
sedan säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.
För att ytterligare stärka arbetet med minskade sjukskrivningar arbetar HRavdelningen med ett långsiktigt strategiskt hälsoarbete genom riktade
aktiviteter:
- en projektgrupp för strategiskt hälsoarbete bildas bestående av
projektledare samt en representant från vardera förvaltning. Centrala
skyddskommittén utgör referensgrupp och kommunledningsgruppen
styrgrupp
- systematiskt integrering arbetsmiljöarbetet i styrningen av verksamheten
med fokus på psykosocial arbetsmiljö
- såväl den långa- som den korta sjukfrånvaron analyseras av HRavdelningen och att insatser vidtas tillsammans med enhetschef och
medarbetare
- arbetet tillsammans med hälsoinspiratörerna fortsätter och vid behov
kommer nya hälsoinspiratörer rekryteras
- ett nära samarbete upprättas med såväl företagshälsovården som
expertresurs i arbetsmiljöfrågor samt även försäkringskassan
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-11-03 § 226
Kommunstyrelseförvaltningens rev. tjänsteskrivelse, 2015-10-14
Motion, Anders Gäfvert (M), 2015-03-16
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Dnr 2014-000340 610

Motion - Samordning av resurser när det gäller
anpassning i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren (S).
Yrkanden
Ann-Christine Myrgren (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
En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2014-09-26. Erik Hultin (-)
skriver att skolinspektionen vid ett flertal tillfällen påpekat att åtgärder sätts
in för sent eller att de är felriktade. Motionären menar att med den stora
kompetens som finns i Härnösand, när det gäller anpassning och
specialpedagogik, ska vi kunna bli mycket snabbare och bättre på att lösa
denna typ av ärenden. Motionen har skickats på internremissremiss till
skolförvaltningen.
Skolförvaltningen skriver i sitt remissvar att en central elevhälsa har införts
för att säkerställa lagar, förordningar och direktiv för elevhälsa följs.
Förvaltningen har även i samband med införandet av en central elevhälsa
stärkt elevhälsans funktioner genom att tillsätta en elevhälsochef som ska
arbeta för att ansvara för att alla kommunala skolor har tillgång till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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elevhälsans kompetenser på ett likvärdigt sätt. Inom den centrala elevhälsan
samlas skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, specialpedagoger,
kuratorer och tre mobila team samt pedagogresursteamet, skoldatateket och
närvaroteamet.
I och med införandet av en central elevhälsa anser skolförvaltningen att
motionens förslag redan är genomfört. Skolförvaltingen kan med inrättandet
av en central elevhälsa:


Säkerställa elevens rätt till och tillgäng till elevhälsans samtliga
funktioner.



Stödja skolor i att anpassa lärmiljö.



Säkerställa att skolor har tillgång till tvärprofessionell kompetens
som kan handleda och vara handfast hjälp i vardagen.

Kommunledningskontoret anser att genom införandet av en central elevhälsa
samt en chef för att samordna resurserna är förslagen i motionen redan
genomförda och motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-11-03 § 227
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-01
Protokollsutdrag 2015-10-15 § 140, Yttrande – Motion samordning av
resurser när det gäller anpassning i skolan
Motion – Samordning av resurser när det gäller anpassning i skolan
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Dnr 2014-000218 420

Motion - Satsning på solceller
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå den första att-satsen,
att anse att-satserna 2, 4 besvarade,
att att-satserna 3, 5, 6 ska bifallas, samt
att kommunfullmäktiges ställningstaganden beaktas i pågående revidering
av kommunens energiplan.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD), Eva
Olstedt-Lundgren (L) och Tomas Frejarö (MP).
Yrkanden
Amanda Lind (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet med tillägget
att han ställer sig positiv till sista att-satsen. I yrkandet instämmer Eva
Olstedt-Lundgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt yrkande om bifall till motionen i sin helhet.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla motionen i
sin helhet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla
motionen i sin helhet röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och
tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och
voteringslista.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Ingemar Wiklander från kristdemokraterna i Härnösand har lämnat en
motion till kommunfullmäktige gällande satsning på solceller. Motionären
menar att solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätten att producera
elektricitet.
Motionen har varit på remiss hos Härnösand Energi & Miljö, Härnösandshus
och samhällsförvaltningen. De framhäver det arbete som redan görs och som
ligger i linje med det som efterfrågas i motionen.
Motionärens förslag och beskrivning av vad som görs inom respektive
område:

1. Att kommunen tar största hänsyn till turism- och besöksnäringen och är
återhållsam att ge tillstånd till nyetablering av vindkraft i kommunen.
Det finns en av kommunfullmäktige antagen vindkraftsplan som redovisar
kommunens ställningstagande när det gäller vilka områden som anses vara
lämpliga för etablering av storskalig vindkraft.Om kriterierna för
lokalisering ska ändras bör det hanteras inom ramen för arbetet med
kommunens översiktsplan.
2. Att kommunen informerar om och är behjälplig, för privatpersoner och
företag, till att upprätta ansökningar för att söka stöd till
socellsinstallationer för elproduktion i Härnösands kommun.
Kommunen har en Energi- och Klimatrådgivare som hjälper till med att
informera om vilka bidrag och stöd som finns, både för privatpersoner och
företag. Information om stöd och anvisningar för att fylla i blanketter finns
också på kommunens hemsida.
3. Att kommunen undersöker möjligheten att utrusta kommunens fastigheter/
anläggningar med solceller för elkraftsproduktion
Kommunen äger idag endast Härnösand central och där finns idag en
anläggning installerad som producerar både värme och el från solen.
Gällande övriga fastigheter och anläggningar som kommunen disponerar, se
punkt 4 och 5 nedan.

Justerandes sign
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4. Att kommunen ger Härnösandshus uppdrag att där det är möjligt utrusta
deras fastigheter med solcellsanläggningar för elproduktion.
I Härnösandshus ägardirektiv står ”
Företaget ska engagera sig i utvecklingsarbete som rör nya energilösningar
och därmed ge inspiration för nytänkande i hållbarhetsfrågor. Vid
nybyggnation och större renoveringar ska möjligheten till solenergilösningar
samt användande av framsynta metoder, material och tekniker för hållbart
byggande prövas. Företaget ska inom sina fastigheter verka för utbyggnad av
infrastruktur för fossilfria fordonslag. Tillgången till laddningsstolpar för
elfordon och cykelgarage ska öka”.
Utifrån detta gör kommunledningskontoret bedömningen att motionärens
förslag är uppfyllt på så sätt att Härnösandshus har uppdraget genom nu
gällande ägardirektiv att söka ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbara
lösningar för sina fastigheter.
Härnösandshus skriver i sitt yttrande att man är positiv till att utreda om det
är tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt att installera solceller i samband
med nybyggnation eller större ombyggnationer.
5. Att vid nybyggnad och renoveringar utreda om det är möjligt att installera
solceller för elproduktion.
För kommunens verksamheter finns möjligheter att ställa krav på och föra
dialog med fastighetsägare om vilka möjligheter som finns vid respektive
anläggning. Att göra det ligger i linje med kommunfullmäktiges mål att
Härnösand ska vara en kommun som aktivt arbetar med att förbättra miljön
samt att Härnösand ska vara en kommun där god ekonomisk hushållning är
en självklarhet. Det finns även flera punkter i kommunens energiplan som
ligger i linje med dessa mål och motionärens förslag.
För övrigt ska hänsyn tas till miljö- och klimataspekter vid planläggning och
bygglov i enlighet med Plan- och bygglagen.Vid handläggning av dessa
ärenden beaktas även vilken energilösning som lämpar sig bäst. För
Härnösandshus, se punkt 4, ovan.
6. Att kommunen undersöker möjligheterna att för externa aktörer underlätta
etablering av båda större och mindre anläggningar med solceller för
elproduktion.
Härnösands kommun arbetar aktivt med att stötta företag som vill etablera
sig i kommunen, det gäller även företag på energiområdet. I Härnösands
energiplan 2007-2015 gavs ett uppdrag till Samhällsförvaltningen,
Härnösandshus och HEMAB att undersöka möjligheter att upplåta
kommunala fastigheter för installation av moderna och kostnadseffektiv
energiteknik i demonstrationssyfte. Sedan dess har till exempel Härnösands
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energipark tillkommit och Härnösand central har utrustats med solfångare
som producerar både el och värme.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-11-03 § 228
Kommunledningskontorets rev. tjänsteskrivelse, 2015-10-12
Yttranden – Motion – Satsning på solceller
Remissvar – Motion – Satsning på solceller
Motion – Satsning på solceller
______
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§ 230

Dnr 2015-000213 003

Förslag till gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Härnösands
kommun,
att det nya gemensamma reglementet ska gälla från och med den
1 januari 2016, samt
att antaget reglemente ersätter samtliga av ärendet berörda äldre
reglementen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Viren Sjögren (M), Eva Olstedt-Lundgren (L),
Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar på en ändring i texten under § 49. ”Vid
uthyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra
överstigande 10 prisbasbelopp beslutar kommunfullmäktige”.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt Eva Olstedt-Lundgrens (L)yrkande.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med Eva Olstedt-Lundgrens (L) förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att avslå densamma.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå densamma.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
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Reservation
Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02 skicka förslaget ”Gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun” på
remiss till samtliga nämnder och till kommunfullmäktiges gruppledare.
Remissvaren skulle vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 4
september 2015.
Förslaget till nytt reglemente är i huvudsak framtaget mot bakgrund av ett
behov av att underlätta handläggning och beslutsförfarande.
Utifrån remissvaren har kommunstyrelseförvaltningen utformat ett förslag
till ett gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i
Härnösands kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-11-03§ 234
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-09-18
Bilaga 1 – Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun
Bilaga 2 – Reviderad version 2015-09-21, inkomna remissvar
Bilaga 3 – Reviderad version 2015-10-19 med markeringar
______
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§ 231

Dnr 2015-000515 450

Hemställan - Beslut om taxa för fastighetsrenhållning
2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för fastighetsrenhållning 2016 enligt Härnösand Energi & Miljö
AB 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
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) har inkommit med en hemställan
till kommunfullmäktige om att få höja taxan för fastighetsrenhållning.
Taxan för fastighetsrenhållning föreslås höjas med 5 % vilket sker genom att
grundavgiften höjs med 15 % för alla kundkategorier från och med 2016-0101. Hämtningsavgiften förslås lämnas oförändrad. Taxan för slamtömning
föreslås höjas med 2 % samtidigt som avgiften för latrintunnor föreslås höjas
från 360 kr/tunna till 500 kr/tunna. En höjning med 32 %.
Härnösands Energi och Miljö arbetar just nu med att ta fram ett förslag på en
miljöstyrande taxa vilket kommer att föreslås att träda i kraft senare under
2016.
Samhällsnämnden har yttrat sig över förslaget till ny
fastighetsrenhållningstaxa och ställer sig positiv till att vi får en taxa som blir
mer miljöstyrande än tidigare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-11-03 § 237
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-10-29
Delegationsbeslut - Remissyttrande gällande Hemab:s hemställan om beslut
om taxa för fastighetsrenhållning 2016
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Bilaga – Protokollsutdrag Härnösands Energi & Miljö, 2015-10-19
Bilaga – Hemställan – Beslut om taxa för fastighetsrenhållning 2016
______
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§ 232

Dnr 2015-000227 003

Revidering av reglementet för ekonomistyrning i
Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Viren Sjögren (M), Anders Byquist (S), Anders
Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Byquist (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
Kommunfullmäktige anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller
för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala
ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar
anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att
regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen.
Kommunfullmäktige har tagit ett nytt målprogram för 2016 till 2019.
Med anledning av de nya målen så finns ett behov av att uppdatera
reglementet för ekonomistyrning. Reglementet har också mindre justeringar i
form av ändring av meningsbyggnad och mindre stavfel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-11-03 § 238
Rev. tjänsteskrivelse 2015-10-29
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Rev. bilaga – Reglemente för ekonomistyrning i Härnösand
Bilaga – Reglemente för ekonomistyrning i Härnösand
______
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§ 233

Dnr 2015-000355 759

Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående tiggeriet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Dick Söderkvist (SD).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Lars Edvin Lundgren (SD) har i en interpellation ställt frågan angående
tiggeriet.
Beslutsunderlag
Lars Edvin Lundgren (SD), interpellation, 2015-06-23
Svar på interpellation från Fred Nilsson (S), 2015-10-26
______
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§ 234

Dnr 2015-000430 000

Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående otrygga platser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Ingrid Nilsson (V) och Dick Söderkvist
(SD).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Lars Edvin Lundgren (SD) har i en interpellation ställt frågan angående
otrygga platser.
Beslutsunderlag
Lars Edvin Lundgren (SD), interpellation, 2015-09-04
Svar på interpellation från Fred Nilsson (S), 2015-10-26
______
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§ 235

Dnr 2015-000488 379

Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande - Beträffande ny energiplan/svar på motion
satsning på solceller
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Ingemar Wiklander (KD), Amanda Lind
(MP) och Sara Nylund (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Ingemar Wiklander (KD) har i en interpellation ställt frågan gällande ny
energiplan/svar på motion satsning på solceller.
Beslutsunderlag
Ingemar Wiklander (KD), interpellation, 2015-10-05
Svar på interpellation från Fred Nilsson (S), 2015-11-30
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-30
Kommunfullmäktige

§ 236

Dnr 2015-000480 000

Svar på interpellation till samhällsnämndens
ordförande - Delaktighet och inflytande i samhället
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S) och Ingemar Wiklander (KD).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Ingemar Wiklander (KD) har i en interpellation ställt frågan till
samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S) gällande delaktighet och
inflytande i samhället.
Beslutsunderlag
Ingemar Wiklander (KD), interpellation, 2015-09-29
Svar på interpellation från Sara Nylund (S), 2015-11-26
______
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§ 237

Dnr 2015-000489 620

Svar på interpellation till skolnämndens ordförande Beträffande projekt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren (S) och Ingemar Wiklander (KD).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande
finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Ingemar Wiklander (KD) har i en interpellation ställt frågan beträffande
projekt.
Beslutsunderlag
Ingemar Wiklander (KD), interpellation, 2015-10-05
Svar på interpellation från Ann-Christine Myrgren (S), 2015-11-12
______
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§ 238

Dnr 2015-000305

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av fattade beslut till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Bakgrund
Kommunfullmäktige delegerar beslutandet av medborgarförslag till
nämnderna. Besluten återredovisas till kommunfullmäktige efer att
nämnderna fattat sina beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Bollnät på
KA5planen.
______
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§ 239

Dnr 2825-6

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Karin Högberg (KD) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelse från Ingrid Hedström (L) från uppdraget som ersättare i
skolnämnden,
att bevilja avsägelse från Therese Jonsson (MP) från uppdraget som ledamot
i skolnämnden,
att bevilja avsägelse från Tonny Vestling (M) från uppdraget som ersättare i
arbetslivsnämnden, samt
att bevilja avsägelse från Ingrid Söderberg (V) från uppdraget som ledamot i
Härnösandshus AB.
Bakgrund
Karin Högberg (KD) har avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige.
Ingrid Hedström (L) har avsagt sig som ersättare i skolnämnden.
Therese Jonsson (MP) har avsagt sig som ledamot i skolnämnden.
Tonny Vestling (M) har avsagt sig som ersättare i arbetslivsnämnden.
Ingrid Söderberg (V) har avsagt sig som ledamot i Härnösandshus AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse Karin Högberg (KD), 2015-11-06
Avsägelse Ingrid Hedström (L), 2015-11-11
Avsägelse Therese Jonsson (MP), 2015-11-17
Avsägelse Tonny Vestling (M), 2015-11-30
Avsägelse Ingrid Söderberg (V), 2015-11-27
______
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§ 240

Dnr 2825-5

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den ersättare som står närmast i ordning utses
till ersättare i kommunfullmäktige efter Karin Högberg (KD),
att välja Torbjörn Leek (S) till ersättare i Härnösandshus AB styrelse och
som ersättare i Härnösands kommunfastigheter AB styrelse,
att välja Göran Hådén (MP) till ledamot i skolnämnden,
att välja Pia Persson (M) till ledamot i skolnämnden,
att välja Saeida Noori (MP) till ersättare i skolnämnden, samt
att välja Catharina Rosén (L) till ersättare i skolnämnden.
Beslutsunderlag
______
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§ 241

Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendena 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.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Västernorrland – Beslut angående detaljplan E4 Älandsbro
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen – Delårsredovisning 2015
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Revisorerna – Granskning av delårsrapport 2015
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Protokoll 2015-08-28
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Protokoll 2015-09-16
Migrationsverket – Förtydligande gällande tillfälliga boendeplatser
Kommunarkivet – Protokoll 2015-10-15
Revisionen – Granskning av hemtjänsten
Revision – Granskning hemsjukvården
Revision – Granskning av underhåll av gator och vägar
Länsstyrelsen Västernorrland – Ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
______
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§ 242

Dnr 3236-6

Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande
- Motion broöppning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara frågan besvarad.
Yttranden
Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Eva Olstedt-Lundgren (L) tackar för svaret.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
(S) om motionen broöppning.
Fred Nilsson (S) svarar på frågan.
Beslutsunderlag
Eva Olstedt-Lundgren (L), Fråga, 2015-11-27
______
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§ 243

Dnr 3564-1

Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående bokföring av det beviljade aktieägartillskottet
till Technichus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara frågan besvarad.
Yttranden
Fred Nilsson (S) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) tackar för svaret.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S)
om hur det beviljade aktieägartillskottet till Technichus kommer att bokföras
på kommunens resultat för 2015.
Fred Nilsson (S) svarar på frågan.
Beslutsunderlag
Anders Gäfvert (M), Fråga, 2015-11-27
______
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