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Beslutande Ledamöter 

Se närvaro- och voteringslista på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Se närvaro- och voteringslista på s. 3 

Övriga närvarande Birgitta Wigren, tf. kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Ebba Hansson (S) och Linda Borg (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2 maj 2019 kl. 11.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-70 
 Jeanette George  

 Ordförande 
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 Ebba Hansson Linda Borg  
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 Jeanette George  
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Närvaro Votering 
§ 55  

Andreas Sjölander  S X Ja 

Lotta Visén  S X Ja 

Magnus Oskarsson  S X Ja 

Nina Skyttberg  S X Ja 

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X Ja 

Monica Fahlén  S X Ja 

Håkan Viklund  S X Ja 

Ebba Hansson  S X Ja 

Ann-Cathrine Genberg Lennart Mohlin S - Ja 

Björn Nordling  S X Ja 

Katrin Sjödin  S X Ja 

Johan Nilsson  S X Ja 

Susanne Forsberg  S X Ja 

Ingrid Nilsson  V X Ja 

Martin Neldén  V X Ja 

Malin Lindroth  V X Ja 

Åke Hamrin Birgitta Alevård V - Ja 

Knapp Britta Thyr  MP X Ja 

Hibo Abdullahi  MP X Ja 

Göran Hådén  MP X Ja 

Ida Skogström  M X Nej 

Anders Gäfvert  M X Nej 

Lennart Bolander Bengt Wallgren §§ 55-70 M X  
§§ 49-54 

Nej 

Margareta Tjärnlund  M X Nej 

Eva-Clara Viklund  M X Nej  

Christian Wasell  M X Nej 

Linda Borg  M X Nej 

Per-Eric Norberg  C X Nej 

Christina Lindberg Dunia Ali §§ 55-70 C X 
§§ 49-54 

Nej 

Erik Hultin  C X Nej 

Anette Nordin  C X Nej 

Karl Rönnkvist  C X Nej 

Olle Löfgren  L X Nej 

Ingemar Wiklander  KD X Ja 

Mai Nahas Anders Nordström KD - Ja 

Ulrika Jonsson  SD X Nej 

Kenneth Lunneborg  SD X Nej 

Sven Ingemar 
Vernersson 

 SD X Nej 

Lennart Bergström  SD X Nej 

Anette Åström  SD X Nej 

Eva Olstedt Lundgren  L X Nej 

Kristoffer Bodin  M X Nej 

Göran Norlander   S X Ja 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgör istället för 

Lennart Molin S X Ann Christine Genberg 

Lotten Vidmark S X  

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S -  

Basel Aljamal S X 
§§ 49-66 

 

Mona Sundin S -  

Mats Höglund S X  

Birgitta Alevård V X Åke Hamrin 

Anders Bergqvist V X  

Per Sander MP X  

Saeida Noori MP -  

Bengt Wallgren M X  
§§ 49-54 

Lennart Bolander 

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M X  

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C X 
§§ 49-54 

Christina Lindberg 

Lillemor Andersson C X  
§§ 49-54 

 

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L X 
§§ 55-70 

 

Mathias Johansson L -  

Anders Nordström KD X Mai Nahas 

Chantal Binua KD X  
§§ 49-67 

 

Göran Bergman SD -  

Bo Gidmark SD X  

Glenn Sehlin SD X  
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§ 49 Dnr 32625  

Informationsärenden  

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 

Sammanträdet inleds med information av Andreas Hoff, 

Räddningstjänstförbundet.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 50 Dnr 50753  

Ändringar i föredragningslistan 

Ärende ”Information från Revision 2019”, ”Avsägelser 2019” och 

”Valärenden 2019” utgår från dagordningen. 

______  
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§ 51 Dnr 2019-000030 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Andreas Menzel. 

Yrkanden 

Ordförande Göran Norlander (S) yrkar att Knapp Britta Thyr (MP) besvarar 

båda frågorna.       

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 

angående Trottoarerna på Torsvik och Beckhusgatan. 

Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP). 

Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 

angående Parkering på trottoarerna i Härnösand. 

Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).  
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Beslutsunderlag 

Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående Trottoarerna på 

Torsvik och Beckhusgatan, 2019-04-10 

Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående Parkering på 

trottoarerna i Härnösand, 2019-04-24 

______  
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§ 52 Dnr 2019-000115 1.1.1.1 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja 
hembud, Servanet AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att om Ragunda och/eller Strömsunds kommuner inte väljer att nyttja 

hembudsrätten i ServaNet AB, godkänna att HEMAB kan delta i det aktuella 

hembudet.  

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 

Bergs kommun har vid årsskiftet 2018/2019 sålt sitt fibernät till IP Only, 

varför deras ägande i ServaNet AB kommer att avvecklas. Enligt en 

hembudsklausul i ServaNets bolagsordning kommer aktierna att bjudas ut till 

övriga delägare. 

Diskussioner har förts i ServaNets styrelse och sedan i HEMABs styrelse där 

man enats att rekommendera att Ragunda och Strömsunds kommuner först 

erbjuds möjlighet att nyttja hembudet då deras andelar i bolaget är mindre än 

verksamhetens omfattning i respektive kommun. 

Om dessa delägare skulle välja att inte nyttja sin hembudsrätt kan det vara av 

intresse för HEMAB att nyttja hembudet. För att det ska gå måste dock 

Kommunfullmäktige ge sitt medgivande till detta. 

Hembudet motsvarar totalt 2% av aktiekapitalet, knappt 100.000 kronor. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 63 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-07 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja hembud, Servanet AB, 

2019-02-25 

______  
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§ 53 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen av det beslutade åtgärdsförslaget på 3,6 mkr för 

en budget i balans 2019 för socialnämnden.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S). 

Yrkanden 

Krister Fagerström McCarthy (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 

I verksamhetsplan 2019 saknades åtgärdsförslag motsvarande 3,6 mkr för en 

budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade att en handlingsplan för 

denna summa skulle presenteras senast i april 2019. Socialnämnden har nu 

godkänt åtgärder motsvarande denna summa vilket innebär en budget i 

balans.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 68 

Rev. tjänsteskrivelse, 2019-04-08 

Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2019-03-18 

Bilaga - Anstånd för budget i balans 2019 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-03-29 § 55 

 

______  
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§ 54 Dnr 2019-000171 1.2.4.1 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inrätta en resultatutjämningsreserv för Härnösands kommun, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv samt utreda dess påverkan på över- och 

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 

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en 

resultatutjämningsreserv. Reserven för det möjligt att avsätta en del av ett 

överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 

uppstår på grund av en svar utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan 

reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. 

Syftet är att kunna möte konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för 

de verksamheter som kommunen bedriver.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 71 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

______  
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§ 55 Dnr 2019-000170 1.1.2.1 

Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att ärendet ska återremitteras för att årsredovisningen för 2018 bör 

korrigeras och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med 

lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap 6, paragraf 4.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, ordf. revision, Marianne Harr, Deloitte, 

Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Erik Hultin (C), Ingemar 

Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Lennart Bergström (SD), Per-

Eric Norberg (C), Margareta Tjärnlund (M).  

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Ingemar Wiklander (KD) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.  

Anders Gäfvert (M) yrkar i första hand att ärendet att ärendet ska 

återremitteras för att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och redovisa 

pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, kap 6, paragraf 4 och i andrahandsyrkande 

avstyrka årsredovisningen 2018.  

Erik Hultin (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Lennart Bergström (SD), Per-

Eric Norberg (C) och Margareta Tjärnlund (M) instämmer till Anders 

Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till 

beslut – liggande förslag, Anders Gäfverts (M) förslag om återremiss, samt 

att avstyrka årsredovisningen 2018. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 

finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och verkställs. 
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Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet 

ska avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras 

röstar nej. Röstar fler än en tredjedel av ledamöterna nej ska ärendet 

återremitteras.      

Med 20-nej-röster mot 23 ja-röster finner ordföranden att fullmäktige 

beslutat att ärendet ska återremitteras.  

Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen på sidan 2 

Bakgrund 

Årsredovisning för året 2018 har sammanställts och ska överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter 

beslut i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och 

avlämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut 

2019-04-29. 

Årsredovisningen visar på ett resultat för kommunkoncernen på 63,2 mnkr 

och för kommunen 46,9 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag.  

Kommunens balanskravsresultat är däremot negativt, -5,4 mnkr. 

Anledningen till att ett negativt balanskravsresultat uppkommer förklaras av 

att all resultatpåverkan som pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen 

påverkat har återlagts, så att resultatet av pensioner speglar den så kallade 

blandmodellen. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de 

kommande tre budgetåren och en plan för återställande ska tas fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-09 § 72 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Bilaga - Årsredovisning 2018 

______  
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§ 56 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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.  

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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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§ 57 Dnr 52527  

Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet,  

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.    

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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      

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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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§ 58 Dnr 52528  

Ansvarsfrihet skolnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.     

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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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§ 59 Dnr 52530  

Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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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§ 60 Dnr 52529  

Ansvarsfrihet socialnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet,  

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-04-23 § 73 

Socialnämndens yttrande KF presidium 2019-04-23 

Revisionsberättelse för år 2018      

______  
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§ 61 Dnr 52532  

Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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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§ 62 Dnr 52531  

Ansvarsfrihet valnämnden 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.   

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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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§ 63 Dnr 47342  

Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.    

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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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§ 64 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 

Över- och underskottshantering 2018/2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

anledning av att årsredovisning 2018 återremitterades.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes 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 kommun-

fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 

föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  

 

 

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. 
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Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

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) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   

  

 

Beslutsunderlag 

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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§ 65 Dnr 2019-000201 1.1.1.1 

Interpellation till kommunalrådet - Om att verka för 
ökad politisk demokrati i Härnösand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas, samt 

att anse interpellationen besvarad.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Lennart Bergström (SD), Göran 

Hådén (MP), Lotta Visén (S), Eva Olstedt-Lundgren (L) och Johan Nilsson 

(S).  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Lennart Bergström (SD) har inlämnat en interpellation riktad till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).       

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunalrådet – Om att verka för ökad politisk demokrati 

i Härnösand, 2019-04-11 

Svar på interpellation om att verka för ökad politisk demokrati i Härnösand, 

2019-04-25      

______  
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§ 66 Dnr 2019-000168 1.1.1.1 

Svar på Interpellation - Är det nödvändigt att i 
dagsläget satsa investeringspengar på "Framtidens 
Nybrogata?" 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationen besvarad.       

Yttranden 

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

Oscarsson (S) och Per-Eric Norberg (C). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.          

Bakgrund 

Christian Wasell (M) har på fullmäktige den 2019-03-25 inlämnat en 

interpellation. Fullmäktige har vid sammanträdet beslutat att interpellationen 

får ställas samt att den besvaras på dagens möte.      

Beslutsunderlag 

Interpellation – Är det nödvändigt att i dagsläget satsa investeringspengar på 

Framtidens Nybrogata? 2019-03-26 

Svar på interpellationen från Knapp Britta Thyr (MP), 2019-04-26      

______  
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§ 67 Dnr 28254  

Återredovisning av fattade beslut gällande 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återredovisningen av fattade beslut gällande medborgarförslag läggs till 

handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Magnus Oscarsson (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 

De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag 

ska återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa 

medborgarförslag som den hanterat.  

Beslutsunderlag 

Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag Gynna 

spontanidrottande 

Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag Fler grillplatser på 

Sälsten 

______  
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§ 68 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.  

E-post Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner  

Granskningsrapport för år 2018 – Kommunbränsle i Ådalen AB  

Informationsbrev till dig som förtroendevald  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-29 

Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 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 hur det går med ”Motion – Om 

miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i Härnösand”. 

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om allmänhetens fotboll på Högslätten. 

Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP). 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kommunledningen jobbar för fler 

platser på häktet i Härnösand. 

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om Storgatan som togs upp Rådet 

för trygghet och hälsa. 

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S) 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om handlingsberedskap i kommunen att 

kunna ta emot uppgifter om gällande oegentligheter. 

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Ulrika Jonsson (SD) besvarar frågan från föregående sammanträde där 

Andreas Sjölander ställde fråga om budget. 

Eva-Clara Viklund (M) ställer en fråga om hur det går med 

Tillgänglighetsrådet. 

Frågan besvaras av Ingemar Wiklander (KD). 

Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om genomlysning av 

socialnämndens ekonomi del två.  

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) ställer en fråga om budgeten. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Eva-Clara Viklund (M) ställer en fråga om Tillgänglighetsrådet, när kommer 

arbetet igång i Tillgänglighetsrådet? 

Frågan besvaras av Ingemar Wiklander (KD). 

Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om genomlysning av 

socialnämndens ekonomi, diarieföring av dess handlingar. 

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om arvodet för de som sitter i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).   

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

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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§ 70 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna Motion – Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö (KS 

2019-226) till kommunstyrelsen för beredning,  

att överlämna Motion – Anlägg naturängar i offentliga miljöer (KS 2019-

227) till kommunstyrelsen för beredning, samt 

att interpellation Sjöfartsutbildning i kommunal regi för gymnasiet och YH 

(KS 2019-228) får ställas och svar ges på kommande 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.      

Beslutsunderlag 

Inkommen motion från Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) – 

Skapa förutsättning för insekter i stadsmiljö, 2019-04-29, Dnr KS 2019-226 

Inkommen motion från Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) – 

Anlägg naturängar i offentliga miljöer, 2019-04-29, Dnr KS 2019-227 

Interpellation från Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och Olle 

Löfgren (L) – Sjöfartsutbildning i kommunal regi för gymnasiet och YH, 

2019-04-29, Dnr KS 2019-228       

______  

 


