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Sammanträdesdatum

2018-02-26
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 26 februari 2018, kl.13:15–13:40, kl.15.20–16:45,
ajournering kl.13:40–15:20 och kl.15:43–15:50

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s.2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Anna Bostedt, kansli- och utvecklingschef, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Rune Danielsson (S), Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-02-27

Se närvarolista på s.3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Rune Danielsson

Anders Gäfvert

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign
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Närvaro- och voteringslista
Ledamot

Ersättare

Parti

Närvaro §
Ja

Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Lennart Mohlin
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
Lars Zetterlund
Christina Gärdin
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Michael Möller Christensen
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Thyr
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Leif Jonsson
Jonny Lundin
Christina Lindberg
Sven Westerlund
Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar Vernersson
Lars-Edvin Lundgren
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Andreas Sjölander

Justerandes sign

Christer Fagerström Mc
Carty

Mats Höglund
Christer Norberg
Eva Melander

Åke Hamrin

Jeff Forsell

Karl Einar Björner
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Närvarolista

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Krister Fagerström McCarty
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Krister Eriksson
Louise Solin
Issam Sassi
Eva Larsson
Sven-Erik Landgren
Eva Melander
Christer Norberg
Åke Hamrin
Anna Lindmark
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Abdelmotaleb Ben Salem
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
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Sara Nylund
Magnus Oscarsson

Jasenko Omanovic
Fredrik Bäckström
Martin Neldén
Karin Frejarö

Margareta Tjärnlund
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Ärendelista
§1

Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018........................................................................ 5
§2

Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018........................................... 6
§3

Dnr 2017-000590 001

Motion - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd................................................ 7
§4

Dnr 2017-000093 400

Medborgarförslag - Ekosystemtjänster i den kommunala planeringen ................. 9
§5

Dnr 2017-000605 001

Ombudgetering från kommunstyrelsen till samhällsnämnden gällande
flytt av Härnösand Hästsport Arena................................................................... 11
§6

Dnr 2018-000014 107

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB................ 14
§7

Dnr 2017-000616 045
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§8

Dnr 2017-000668 005

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - IT-säkerhet i
förhållande till informationssäkerhet .................................................................. 18
§9

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 19
§ 10

Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018 ............................................................................................... 20
§ 11

Dnr 2018-000085 101
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§ 12

Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018 ......................................... 23
§ 13

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 24
§ 14

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 26
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§1

Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund (M), ordförande för revisionen.
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
Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om
aktuella granskningar.
______
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§2

Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.
Yttranden
Andreas Menzel har ställt en fråga angående snöröjning.
Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
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
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöter i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
Beslutsunderlag
Fråga angående snöröjning, (KS2018-000088)
______

Justerandes sign
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§3

Dnr 2017-000590 001

Motion - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Eva Olstedt Lundgren (L).
Yrkanden
Eva Olstedt Lundgren (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag och Eva Olstedt Lundgrens (L) förslag.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med liggande förslag.
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med Eva Olstedt Lundgrens (L) förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Liberalerna har lämnat in en motion där man föreslår att Härnösands
kommun ska utreda möjligheterna och samverkansvinsterna med att göra en
gemensam näringslivs- och arbetslivsnämnd.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 § 35 att tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning med uppdraget att göra en översyn av den politiska
organisationen under den kommande mandatperioden. Under 2017 har
beredningen även fått ett tilläggsuppdrag att se över den framtida

Justerandes sign
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organiseringen av verksamhetsområdet arbetsmarknad, vuxnas lärande och
mottagning av nyanlända (KF 2017-06-19 § 113).
Under året har det även kommit in en annan motion, från
sverigedemokraterna, om en förändrad nämndsorganisation, motion – inrätta
en landsbygdsnämnd (KS17-101). Den motionen ansågs vara besvarad så
tillvida att frågan kommer att hanteras av fullmäktiges tillfälliga beredning
för översyn av den politiska organisationen och arvoden.
Kommunledningskontoret har ansett det vara lämpligt att hantera även denna
motion på samma sätt för att få en helhetssyn.
Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
En eventuell förändring av den politiska organisationen kan få en påverkan
på kommunens ekonomi samt eventuella styrdokument som kan komma att
förändras.
Beredningen för översyn av den politiska organisationen får även ta fram en
kostnadsberäkning och en konsekvensanalys av sitt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-01-09
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-08
Protokollsutdrag fullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationen
Motion - näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
______
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§4

Dnr 2017-000093 400

Medborgarförslag - Ekosystemtjänster i den
kommunala planeringen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) 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 beslutade 2017-05-29, § 95 återta medborgarförslag –
Ekosystemtjänster i den kommunala planeringen (KS17-93) från
samhällsnämnden och istället överlämna den till kommunstyrelsen för
beredning. Förslagställaren föreslår att kommunen tar fram ett förslag hur
ekosystemtjänster kan bevaras och utvecklas, gärna som ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen.
Det behöver tas hänsyn till flera utmaningar i samhällsplaneringen varav en
är att bevara och ta tillvara på de ekologiska tjänster som vi människor direkt
och indirekt använder. Att värdera tjänster som har en reglerande och
stödjande effekt i samhället är och blir allt mer viktigt för en hållbar framtid.
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Enligt ställningstaganden i översiktsplan ska vi ta särskild hänsyn till
ekosystemens sårbarheter och möjligheter i samhällsplaneringen. Arbete
planeras starta under året (2018) med att se över översiktsplanen. I antagen
klimat- och energiplan har Härnösands kommun en aktivitet som avser att
utveckla en strategi för ekosystemtjänster. Detta för att ge ett bättre underlag
till arbetet med översiktsplanen, och hur vi kan nå en hållbar
samhällsutveckling med anpassning till de klimatförändringar vi ser i
framtiden. Med det arbete som redan är startat och de aktiviteter som
påbörjade bedömer förvaltningen att medborgarförslaget som besvarat.
Länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län kommer under år 2018
samarbeta med länets kommuner för att ta fram regionala handlingsplaner
för grön infrastruktur i arbetet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
i olika samhällsprocesser. Ett uppdrag som ska redovisas till regeringen den
31 oktober 2018. Mer om detta arbete kan man ta del av via
Naturvårdsverkets webbplats.
Socialt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-01-16 § 3
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-01-30
Medborgarförslag - Ekosystemtjänster i den kommunala planeringen
______
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§5

Dnr 2017-000605 001

Ombudgetering från kommunstyrelsen till
samhällsnämnden gällande flytt av Härnösand
Hästsport Arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att flytta ansvar och budget för Härnösand Hästsport Arena från
kommunstyrelsen till samhällsnämnden, samt
att komplettera ärendet med förklarande text till tabellverket i bilaga 2.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Jonny Lundin (C), Knapp Britta
Thyr (MP), Eva Olstedt Lundgren (L), Göran Viren Sjögren (M), Sven
Westerlund (C), Fred Nilsson (S), Göran Norlander (S), Lennart Bolander
(M)
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till extra att-satsen i reservationen i
kommunstyrelsens förslag (att överföra ridskoleverksamheten till
föreningsdrift). I yrkandet instämmer Eva Olstedt Lundgren (L) och Göran
Viren Sjögren (M).
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Gäfvert (M) begär ajournering.
Mötet ajourneras.
Anders Gäfvert (M) yrkar på en tredje tilläggsattsats: att överföra
ridskoleverksamheten till föreningsdrift.
Propositionsordning
Ordföranden anser att Anders Gäfverts (M) yrkande innebär att nytt ärende
väcks och vägrar därför med stöd av 5 kap 57 § Kommunallagen att lägga
fram propositionen till fullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna reserverar sig mot ordförandens beslut att inte ta upp
Anders Gäfverts (M) yrkande om en tredje tilläggsattsats med följande
motivering: I och med att vårt yrkande om en tredje tilläggsattsatts med
lydelsen: ”att överföra ridskoleverksamheten till föreningsdrift” inte togs upp
för beslut, utan avfärdades av den rödgröna majoriteten med argumentet att
det inte hade med ärendet att göra, anser vi att de demokratiska
grundprinciperna är å det grövsta åsidosatta.
Bakgrund
Till kommunstyrelsens möte den 6 september 2016 presenterades ett förslag
på fortsatt drift vid Härnösands Hästsport Arena som gick ut på att
upphandla tjänstekoncessionsavtal för att öppna upp för såväl förenings- som
privat drift av Härnösands Hästsport Arena.
Kommunfullmäktige beslutade 29 maj 2017 att Härnösands Hästport Arena
fortsatt skulle drivas i kommunal regi.
Under 2015 färdigställdes Härnösands Hästsport Arena och under sommaren
2015 så ställdes kommunen inför det faktum att ridklubben riskerade att gå i
konkurs. Kommunen ingick en inkråmsaffär med Härnösands ridklubb och
tog över driften av ridskoleverksamheten. Härnösands Hästsport Arena har
sedan dess organisatoriskt legat under kommunstyrelsen med syfte att
paketera verksamheten på ett sådant sätt att en annan aktör kan ta över
driften av anläggningen. Kommunen har säkerställt bemanning och
hästmaterial för att kunna driva en kvalitets mässigt bra verksamhet.
Kommunen har beslutat att driften av Härnösands Hästsport Arena ska
kvarstå i kommunal regi. Då Samhällsnämnden har ett samlat ansvar för
kommunens idrotts- och fritidsanläggningar så föreslår ekonomiavdelningen
att Härnösands Hästsport Arenaöverförs till samhällsnämndens ansvar.
Om kommunfullmäktige beslutar att budget och ansvar flyttas blir nästa steg
att verksamheten också flyttas efter sedvanlig facklig förhandling.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-02-06, § 17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-05
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-16, bilaga
ekonomisk resultat och budget Härnösand Hästsport Arena
Protokollsutdrag samhällsnämnden, 2017-12-14,§ 227
______
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§6

Dnr 2018-000014 107

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i
Mittsverige AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat ägardirektiv för Invest i Härnösand AB och
att anta reviderat ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB.
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
Ägardirektivet för Technichus gick ut 2017-12-31. Invest i Härnösand AB
köpte Technichus aktier av kommunen och är nu ägare av Technichus. Då
Technichus är ett dotterbolag till Invest i Härnösand AB så finns det
anledning att revidera båda bolagens ägardirektiv.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-02-06 § 18
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-24
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Arbetsdokument markerade ändringar avseende Ägardirektiv Invest och
Technichus
Ägardirektiv Invest i Härnösand AB 2018 – 2020
______
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§7

Dnr 2017-000616 045

Ny upplåning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att mot bakgrund av försämrade förutsättningar efter årsskiftet 17/18 inte gå
vidare med förslaget på nyupplåning om 100 mnkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (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
Vid kommunfullmäktiges möte den 18 december 2017 så hanterades ett
föreslag om nyupplåning av 100 mnkr. Ärendet återremitterades då
oppositionen menade att analysen var knapphändig samt att det inte fanns en
plan för hur övriga lån ska återbetalas innan ett nytt lån tas.
I tjänsteskrivelsen till kommunfullmäktige 18 december 2017 gick följande
beskrivning att läsa: Härnösands kommun har tecknat ett nytt
förlängningsavtal om banktjänster med Swedbank och det nya avtalet
innebär att vi får börja betala en avgift för att nyttja checkräkningskrediten
Vecu +0,70 procent. Detta innebär en beräknad kostnadsökning på ca 1
mnkr. Om vi lånar från Kommuninvest så kan vi på ett 1 årigt lån på en
negativ ränta på ca -0,4 procent. Viktigt är att lånet upptas innan 2018 för att
slippa betala avgift till statens stabilitetsfond vilket gör lånet dyrare.
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Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att då inget beslut fattades den 18
december 2017 så finns inte de gynnsamma förutsättningarna kvar för
vinsten av att låna upp 100 mnkr och ta bort checkräkningskrediten.
Kommunen kan inte längre låna till minus -0,40 procent utan nu kan
kommunen bara låna till -0,16 procent och den fasta avgiften på
checkräkningskrediten är betald för 2018. Hade upplåningen genomförts
innan årsskiftet hade Härnösands kommun förbättrat de ekonomiska
förutsättningarna med 641 tkr. Genomförs nyupplåning i detta sked innebär
det endast en förbättring med 160 tkr. Den samlade bedömningen är att
arbetsinsatsen och administration för att genomföra upplåningen inte
motiveras av den lilla vinsten som de försämrade förutsättningarna ger.
Den plan oppositionen efterfrågar för återbetalning av lån bör vara en del av
en politiskt antagen budget. Hittills har inga sådana politiska förslag antagits.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Fördröjningen innebär försämrade ekonomiska förutsättningar på 640 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-02-06 § 20
Tjänsteskrivelse, 2018-01-25
______
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§8

Dnr 2017-000668 005

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - ITsäkerhet i förhållande till informationssäkerhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Ingemar Wiklander (KD), Olle Löfgren
(L).
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 ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående IT-säkerhet i förhållande till informationssäkerhet.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation
Interpellation – IT-säkerhet i förhållande till informationssäkerhet
______
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§9

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP).
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.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Ta bort
tillståndsansökan hönor
Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Inköp moderna
sittmiljöer
Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Cykelled
Trädgårdsgatan-Universitetsbacken
Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Förbättring
avfasning av trottoarer
______
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§ 10

Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Josephine Lindström (V) som ersättare i
arbetslivsnämnden,
att bevilja avsägelse från Anna Lindmark (V) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelse från Jasmin Hussein Omar (V) från uppdraget som
ersättare i skolnämnden,
att bevilja avsägelse från Eva Olstedt-Lundgren (L) från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen,
att bevilja avsägelse från Pia Persson (M) från uppdraget som ledamot i
skolnämnden, samt
att bevilja avsägelse från Urban Ankof Bolander (V) från uppdraget som
ledamot i Härnösandshus styrelse.
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
Josephine Lindström (V) har avsagt sig som ersättare i arbetslivsnämnden.
Anna Lindmark (V) har avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige.
Jasmin Hussein Omar (V) har avsagt sig som ersättare i skolnämnden.
Eva Olstedt-Lundgren (L) har avsagt sig som ersättare i kommunstyrelsen.
Pia Persson (M) har avsagt sig som ledamot i skolnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26
Kommunfullmäktige

Urban Ankof Bolander (V) har avsagt sig som ledamot i Härnösandshus
styrelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse Josephine Lindström (V), 218-01-02
Avsägelse Anna Lindmark (V), 2018-01-04
Avsägelse Jasmin Hussein Omar (V), 2018-02-06
Avsägelse Eva Olstedt-Lundgren (L), 2018-02-09
Avsägelse Pia Persson (M), 2018-02-14
Avsägelse Urban Ankof Bolander (V), 2018-02-20
______
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§ 11

Dnr 2018-000085 101

Valärende 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till
ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Lindmark (V),
att utse Bengt Wallgren (M) till ledamot i skolnämnden,
att utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ersättare i skolnämnden,
att utse Louise Bjärgö (V) till ersättare i arbetslivsnämnden,
att utse Magnus Oscarsson (S) till ledamot i kommunstyrelsen, samt
att utse Rosmarie Sandin (L) till ersättare i kommunstyrelsen.
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.
______
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§ 12

Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
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 men inte föranlett någon åtgärd.
Granskning av kontrollen av föreningsbidrag
Uppföljande granskning av styrning och uppföljning i skolan
Granskning av brukarundersökningar inom IFO
Revision – Kommunstyrelsens uppsikt KL 6 kap 1 §
Namnbyte till Region Västernorrland
Finland – Grattis på självständighetsdagen
Ny ersättare/ledamot för ledamot i kommunfullmäktige
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2018
______
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§ 13

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Göran Viren Sjögren (M) ställer en fråga om sjukresor.
Frågan besvaras av Christer Fagerström McCarty (S).
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om framtagande av handlingsplan för
samarbete med ideella organisationer.
Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om snöröjning.
Frågan besvaras av Fred Nilsson (S) och Knapp Britta Thyr (MP).
Eva Olstedt Lundgren (L) ställer en fråga om snöröjningens miljökrav.
Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om extra studiedagar och förlorad studietid.
Frågan besvaras av Ann-Christin Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om huruvida skolan har upprättat
handlingsplaner dels för digitalisering, dels för att öka antalet behöriga
lärare.
Frågan besvaras av Ann-Christin Myrgren (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.
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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 eller kommunstyrelsens
utskott.
______
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§ 14

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:
Motion – Snöröjning och vinterväghållning (KS2018-11),



att överlämna medborgarförslag – Björnersbacke (KS2018-69) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Huskurage – förebyggande arbete mot
våld i nära relationer (KS 2018-28) till kommunstyrelsen för beredning,
att överlämna medborgarförslag – Kulturcentrum (KS 2017-647) till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Parkering Brännans förskola (KS 201829) till samhällsnämnden för beredning och besvarande, samt
att överlämna medborgarförslag – Promenadstråk (KS 2018-8) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande.
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.
______
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