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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-14.41, 15.0817.06, 17.11-17.30, 18.29-21.03
Ajournering 14.41-15.08, 17.06-17.11, 17.30-18.29

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista sidan 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Fredrik Bäckström (S) och Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret den 26 juni 2015 kl. 11.00

Se närvaro- och voteringslista sidan 4

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Fredrik Bäckström

Anders Gäfvert §§ 132-141, 143156

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-07-18

§§ 132-156
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringslista
Namn
Fred Nilsson

Ersättare
Anita Adolfsson § 142

Närvaro § 148
§ 149
§
Parti När Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
S
Xv§§
132141,
143156

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

Rune Danielsson§§ 132141,143-156
Anders Bergman § 142

Christina Gärdin§§ 132-148
Anders Bergman§§ 149-156

Mats Höglund §§150-156

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X§§

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

132149

Jasenko Omanovic
Ann Cathrine Genberg
Björn Nordling
Pousha Mohammady
Andres Suazo Kaati
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Christina Höj Larsen
Amanda Lind
Hibo Abdullahi
Tomas Frejarö
Ninni Smedberg
Anders Gäfvert

Lars Zetterlund

Krister Fagerström McCarty

Michael Möller Christensen

Knapp Britta Eriksson §§ 149156

Lennart Böhlin § 142

S
X
S
S
X
S
S
X
V
X
V
X
V
MP
X
MP
X
MP X§§
132148

MP
M

X
X§§
132141,
143156

Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström

Justerandes sign

M
M
M

X
X
X

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X

X
X
X
X
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

Namn
Lennart Bolander
Antonia Bergström
Jonny Lundin
Anton Byström
Christina Lindberg

Ersättare
Karl-Einar Björner

Sven Westerlund §§ 132-150
Maja Carlgren § 142

Närvaro § 148
§ 149
§
Parti När Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
vM
X
X
M
X
X
X
C
X
X
X
C
X
X
C X§§
132141,
143156

Eva Olstedt-Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven-Ingemar Vernersson
Lars Lundgren
Dick Söderkvist

Ingemar Bylund §§ 148-156

FP
FP
KD
SD
SD
SD

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X§§
132147

Kristoffer Bodin
Karin Frejarö
Andreas Sjölander

Justerandes sign

M
MP
S

X
X
X

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

Närvarolista ersättare
Ersättare
Rune Danielsson

Parti
S

Christina Gärdin
Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Carina Svedberg
Christer Fagerström McCarty
Anders Bergman

S
S
S
S
S
S

Anita Adolfsson

S

Mats Höglund

S

Margareta Ragnarsdotter

S

Närv Tjänstgjorde för
Anders Byquist §§ 132-141,143-156
X
X
X
X
X

Maud Byquist§§ 132-148
Ann Catherine Genberg

Pousha Mohammady

Anders Byquist § 142
Maud Byquist§149-156
X§§132- Fred Nilsson § 142
141,143148
X§§132- Agneta Jonsson §§ 150-156
149

X§§132148

X
X

Christina Höj Larsen

Michael Möller Christensen
Kerstin Holmgren
Knapp Britta Eriksson

V
V
MP

X§§132- Tomas Frejarö §§149-156

Chirin Ali Salmanian

MP

X§§142-

Per Sander
Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin

MP
M
M
M

148
156

X

Lennart Bolander

X§§132- Anders Gäfvert § 142
141,143148

Rasoul Zarar
Sven Westerlund
Maja Carlgren

M
C
C

X
X

Anton Byström
Christina Lindberg§ 142

§§132141,
143-148

RosMarie Sandin

FP

X
§§ 132148

Catharina Rosén

FP

X§§
132-148

Veronica Boström
Anders Nordström
Ingemar Bylund

KD
KD
SD

X
X
X§§132- Dick Söderkvist§§ 148-156
147

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 132 Dnr 2015-000328 230

Motion - Kvalitetssäkra kommunens egna bygglovsärenden ............................... 7
§ 133 Dnr 2015-000305 826

Medborgarförslag - Bollnät på KA 5 planen ......................................................... 8
§ 134 Dnr 2015-000221 101

Motion - Återupprätta personalutskottet .............................................................. 9
§ 135 Dnr 2015-000248 003

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun. ......................................... 11
§ 136 Dnr 2015-000182 001

Översyn av de kommunala rådens reglemente ................................................. 12
§ 137 Dnr 2015-000255 214

Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl ...................................................................... 14
§ 138 Dnr 2014-000216 010

Trafikprogram Härnösands kommun ................................................................. 16
§ 139 Dnr 2015-000269 107

Bolagsbildning - Ostkustbanan AB .................................................................... 18
§ 140 Dnr 2015-000309 107

Ägardirektiv Härnösandshus 2015-2017 ........................................................... 20
§ 141 Dnr 2015-000310 107

Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017 ................................... 22
§ 142 Dnr 2015-000273 042

Årsredovisning Räddningstjänsten 2014 ........................................................... 24
§ 143 Dnr 2015-000297 042

Fyramånadersbokslut 2015-04-30..................................................................... 25
§ 144 Dnr 2015-000275 206

Förslag - Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 20152019.................................................................................................................. 26
§ 145 Dnr 2015-000029 214

Detaljplan för del av Äland 2:77 m fl. E4 Älandsbro, beslut om
antagande ......................................................................................................... 28
§ 146 Dnr 2015-000206 000

Remiss - SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring ............................... 30
§ 147 Dnr 2015-000148 133

Överenskommelse om antal ensamkommande barn......................................... 32
§ 148 Dnr 2015-000307 611

Ny skolorganisation ........................................................................................... 35
§ 149 Dnr 2015-000313 041

Mål, budget och skattesats 2016 ....................................................................... 41
§ 150 Dnr 2015-000171 024

Arvode Samordningsförbundet Härnösand - Timrå ........................................... 44
§ 151 Dnr 2015-000278 000

Svar på interpellation - Arbetet mot våldsbejakande extremism ........................ 45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 152 Dnr 2825-4

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 46
§ 153 Dnr 2825-6

Avsägelser ........................................................................................................ 47
§ 154 Dnr 2825-5

Valärenden ....................................................................................................... 48
§ 155 Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige .................................................. 49
§ 156 Dnr 2015-000280 731

svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande - ärendehandläggning
av motionen "risk för näringsbrist hos äldre" ..................................................... 50

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 132

Dnr 2015-000328 230

Motion - Kvalitetssäkra kommunens egna
bygglovsärenden
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 inlämnad 2015-06-08 föreslagit att man
ska kvalitetssäkra kommunens egna bygglovsärenden, innan byggstart.
Beslutsunderlag
Anders Gäfvert (M), motion, 2015-06-08
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 133

Dnr 2015-000305 826

Medborgarförslag - Bollnät på KA 5 planen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och
besvarande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket frågeställaren föreslår ett bollnät
på KA5 planen.
Beslutsunderlag
Anders Nordin, medborgarförslag, 2015-05-28
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 134

Dnr 2015-000221 101

Motion - Återupprätta personalutskottet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla motionen.
helhet.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig
till förmån för Anders Gäfverts (M) yrkande.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Eva Olstedt Lundgren (FP) och
Ingemar Wiklander (KD) föreslår i en motion att ett personalutskott
omgående ska inrättas under kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens
reglemente och delegationsordning ska anpassas därefter.
Det är kommunstyrelsen som enligt det reglemente kommunfullmäktige
fastställt inrättar utskott under sig. Under föregående mandatperiod 20112014 hade kommunstyrelsen både ett arbetsutskott (med sju ordinarie
ledamöter och sju ersättare) och ett personalutskott (med tre ledamöter).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

Inför den nya mandatperioden beslöt kommunstyrelsen den 7 januari 2015
att kommunens arbetsutskott tillika skulle utgöra personalutskott. Beslutet
var enhälligt. Motiven bakom detta beslut var dels att det uppfattades som
dålig arbetsekonomi att ha ett särskilt utskott för så pass få ärenden som
utskottet i praktiken kom att hantera, dels att det finns ett värde i att de
ärenden som personalutskottet hanterar ges hög dignitet genom att fler blir
delaktiga i hanteringen av dem. Det ökar transparensen i processen. Ett
personalutskott med få medlemmar innebär sårbarhet i händelse av ledamots
frånvaro.
Till de rutiner som nu tillämpas sedan januari 2015 hör att varje möte med
kommunstyrelsens arbetsutskott innehåller, förutom befintliga
personalrelaterade beslutsärenden, ett informationspass där HR-chefen
medverkar med aktuell information. På så sätt erhåller de politiska partierna
direkt information i en helt annan bredd än tidigare.
Den samlade bilden ger att en utökning av antalet utskott inte förbättrar
möjligheten till ett aktivt politiskt arbete rörande strategiska personalfrågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har alla förutsättningar att vara det forum
som bäst bereder och hanterar personalstrategiska frågor. Motionen föreslås
därför avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 119
Missiv, kommunstyrelsens ordförande, 2015-05-10
Motion, Återupprätta personalutskottet, 2015-04-13
______
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 135

Dnr 2015-000248 003

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Reglemente för revisorerna i enlighet med kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Revisorerna i Härnösands kommun har arbetat fram ett förslag till nytt
reglemente för sin verksamhet.
Förslaget har hanterats av kommunfullmäktiges presidium som överlämnar
förslaget till kommunstyrelsen för yttrande innan fullmäktige fattar beslut i
ärendet.
I förslaget som kommer från presidiet har några mindre justeringar gjorts
utifrån revisorernas förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 124
Protokollsutdrag, kommunfullmäktiges presidieberedning, 2015-05-12 § 46
Förslag till nytt reglemente för revisionen, presidieberedningens förslag
Förslag till nytt reglemente för revisionen, revisionens förslag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 136

Dnr 2015-000182 001

Översyn av de kommunala rådens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nya reglementen för Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet,
Pensionärsrådet och Landsbygdsrådet, efter justering, samt
att de nya reglementena ska gälla från 2015-09-01.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Amanda Lind (MP), Eva Olstedt-Lundgren (FP).
Yrkanden
Amanda Lind (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Olstedt- Lundgren (FP) yrkar att reglementet ska börja gälla
2016-01-01.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt Eva Olstedt-Lundgrens (FP) yrkande.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enligt med
första att-satsen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enligt första att-satsen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla Eva OlstedtLundgrens (FP) förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

Bakgrund
Härnösands kommun strävar efter att utveckla den lokala demokratin och att
förbättra och förnya formerna för medborgardialog. En viktig del i
medborgardialogen är kommunens fyra medborgarråd: tillgänglighetsrådet
(f.d. handikapprådet), pensionärsrådet, ungdomsrådet och landsbygdsrådet.
Fram till 2011 tillhörde medborgarråden olika nämnder: handikapprådet och
pensionärsrådet tillhörde socialnämnden, landsbygdsrådet kommunstyrelsen
och det då nystartade ungdomsrådet tillhörde samhällsnämnden.
2011 genomfördes en första förändring, då pensionärsrådet knöts till
kommunstyrelsen. Målsättningen med detta var att utöka rådets verksamhet
till att omfatta fler frågor än traditionella socialnämndsfrågor.
Ett annat beslut som påverkade arbetet med råden togs i kommunfullmäktige
2014, då Härnösands kommun antog en tillgänglighetspolicy i vilken
handikapprådet tilldelades ett nytt namn, tillgänglighetsrådet, samt fick en ny
roll i arbetet med tillgänglighetsfrågor.
Sedan januari 2015 är samtliga medborgarråd organisatoriskt knutna till
kommunstyrelsen. I samband med denna förändring har
kommunledningskontoret gjort en genomlysning av rådens olika
reglementen för att se vilka förutsättningar som styr rådens arbete.
Målsättningen med arbetet har varit att i så stor utsträckning som möjligt
likställa de olika rådens förutsättningar, att förtydliga rådens roll, samt att
förstärka kontakten med de föreningar som ingår i råden. I arbetet ingick
också att skriva ett helt nytt reglemente till landsbygdsrådet, då något sådant
inte funnits.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 125
Rev. kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-19
Rev. Bilaga 1 - Reglemente för kommunala Landsbygdsrådet
Bilaga 2 - Reglemente för kommunala Pensionärsrådet
Bilaga 3 - Reglemente för kommunala Ungdomsrådet
Rev. Bilaga 4 - Reglemente för kommunala Tillgänglighetsrådet
Bilaga 5 – Remissvar översyn av de kommunala råden.
Bilaga 6 – Protokoll Landsbygdsrådet 2015-04-21
Nuvarande reglementen, Pensionärsrådet, Ungdomsrådet och Tillgänglighetsrådet
______
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§ 137

Dnr 2015-000255 214

Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny Detaljplan för Lövudden 1:96 m.fl.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Yrkanden
Sara Nylund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Lövudden är ett attraktivt område för bostäder med naturnära läge samt god
tillgänglighet. Samhällsnämnden har sedan 2010 arbetat med att utveckla
den detaljplan för Lövudden som fastställdes 1992. Arbetet har gått ut på att
inför framtida utbyggnad i området säkra delar av området som
rekreationsområde. I området har tidigare legat ett sågverk och det föreligger
ett saneringsbehov som inte är beroende av detaljplanearbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsnämndens bedömning dels om
Lövuddens attraktivitet som bostadsområde, dels att det är viktigt att bevara
och utveckla delar av områdets höga natur- och kulturvärden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 126
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-05

Justerandes sign
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2015-06-22
Kommunfullmäktige

Bilaga 1- Sammanträdesprotokoll, samhällsnämnden, 2015-04-23 § 108
Bilaga 2 - Plankarta - Lövudden 1:96 m fl.
Bilaga 3 - Genomförandebeskrivning – Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl.
Bilaga 4 - Planbeskrivning – Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl.
Bilaga 5 – Utlåtande – Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl.
______
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§ 138

Dnr 2014-000216 010

Trafikprogram Härnösands kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Amanda Lind (MP) och Lars Lundgren (SD).
Yrkanden
Amanda Lind (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Lundgren (SD) yrkar avslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt avslags yrkande.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Trafikprogrammet har tagits fram inom ramen för Härnösands kommuns
deltagande i Energimyndighetens projekt uthållig kommun och med stöd
från Länsstyrelsens regionala utvecklingsfond inom projektet Hållbar
framtid i Västernorrland.
Trafikprogrammet har tagits fram av personal från samhällsförvaltningen
och kommunstyrelseförvaltningen samt den politiska styrgruppen för
projektet Uthållig kommun.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-16 § 158
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-04-30
Version 3 Trafikprogram Härnösand
Bilaga – Samrådsredogörelse
Samhällsnämnden, protokollsutdrag, 2015-04-23 § 109
______
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§ 139

Dnr 2015-000269 107

Bolagsbildning - Ostkustbanan AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsammans med Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall, Nordanstig,
Hudiksvall, Söderhamn och Gävle kommun samt Landstinget Västernorrland
och Region Gävleborg bilda bolaget ”Ostkustbanan AB” med föreslagen
bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal,
att tillskjuta 25 000 kr i aktiekapital,
att finansiering av aktiekapitalet sker via kommunens likvida medel och
bokförs som en tillgång på balansräkningen,
att för bolagets drift avsätta 51 000 kr för 2015 samt planera för en
avsättning med 76 000 kr per år för 2016 respektive 2017,
att finansieringen för 2015 sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter samt att finansieringen för kommande år beaktas i budgetarbete,
att en ledamot ska utses till styrelsen för bolaget under perioden 2015årsstämman 2019,
att en ledamot och en suppleant ska utses till ägarforum, samt
att ett stämmoombud ska utses att företräda Härnösands kommun vid
bolagsstämmor under perioden 2015-2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Jonny Lundin (C).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I yrkandet instämmer Jonny Lundin (C).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
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Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall,
Söderhamn och Gävle kommun samt Landstinget Västernorrland och Region
Gävleborg har förklarat sin avsikt att tillsammans bilda ett gemensamt bolag
för att påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandars på
bandelen Gävle- Härnösand.
Avsiktsförklaringen antogs av Kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.
Av förslag till aktieägaravtal framgår de förutsättningar och principer som
gäller mellan delägarna, såsom inrättande av ägarforum, aktiekapital,
ovillkorat aktieägartillskott/köp av tjänster, övriga villkor för finansiering
mm.
I förslag till bolagsordning stadgas de regleringar som, utöver lagstiftningen,
gäller för bolagets verksamhet.
I förslaget till bolagshandlingar (aktieägaravtal och bolagsordning) framgår
även kommentarer till den föreslagna texten. Syftet med kommentarerna är
att förtydliga avtalstextens innebörd, men kommentarerna kommer inte att
framgå i de slutgiltiga avtalstexterna.
Målsättningen är att styrelse och ägarforum ska kunna konstitueras och
påbörja sin verksamhet under augusti månad 2015. Var och en av delägarna
skall därför utse vardera en styrelseledamot till bolagets styrelse samt en
ledamot från majoritetspartierna och en suppleant från oppositionspartierna
till ägarforum. Styrelsen kommer att utse ett verkställande utskott som
tillsammans med verkställande direktören svarar för det löpande arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 129
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-12
Bilaga 1- Förslag till aktieägaravtal för Ostkustbanan
Bilaga 2 - Förslag till bolagsordning för Ostkustbanan
______
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§ 140

Dnr 2015-000309 107

Ägardirektiv Härnösandshus 2015-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Härnösandshus 2015-2017, samt
att andra stycket under 4.2 ges följande lydelse: ”Företaget ska ha en aktiv
dialog och samverkan med Härnösands kommun gällande ekonomi- och
marknadsföringsfrågor samt vid samordning av de kommunala
verksamheternas lokalbehov. Representant från företaget ingår i ägarens
lokalgrupp”.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Tomas Frejarö
(MP), Jonny Lundin (C) och Magnus Oscarsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Tomas Frejarö (MP) och Magnus Oscarsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Ägardirektiv för AB Härnösandshus avseende åren 2015-2017 har tagits
fram av kommunens politiska majoritet. Förslaget utgår från tidigare
direktiv som antogs av kommunfullmäktige 2012-03-26 och ersätter dessa.
Ägardirektivet gäller i alla tillämpliga delar hela Härnösandshus-koncernen
alltså även det helägda dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 131
Reviderad version 27 maj tvättad – Ägardirektiv Härnösandshus 2015-2017
Reviderad version 27 maj – Ägardirektiv Härnösandshus 2015-2017
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§ 141

Dnr 2015-000310 107

Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017, samt
att byta ut ”stadsnät” mot ”stadsnät/bredbandsnät” under 2 samt 2.4.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Amanda Lind (MP), Eva Olstedt-Lundgren (FP), Jonny
Lundin (C), Ingemar Wiklander (KD), Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert
(M), Olle Löfgren (FP), Tomas Frejarö (MP), Sven Ingemar Vernersson
(SD) och Lars Lundgren (SD).
Yrkanden
Amanda Lind (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Fred Nilsson (S) och Tomas Frejarö (MP).
Jonny Lundin (C) yrkar på ett tillägg under rubriken Härnösands kommuns
ägaridé, efter andra stycket skriva in texten ”Bolaget skall verka för att hålla
länets lägsta taxor.”
I yrkandet instämmer Ingemar Wiklander (KD), Anders Gäfvert (M) och
Lars Lundgren (SD).
Eva Olstedt-Lundgren (FP) yrkar att 2.5 ska få följande lydelse:
Förnyelsebar energi
Utbyggnaden av fossilfri och miljövänlig elproduktion i form av t.ex.
vindkraft och solenergi är en viktig del i arbetet mot klimatförändringarna.
Sveriges riksdag har som mål att användningen av förnybar energi ska uppgå
till minst 50 % av den totala energianvändningen år 2020. Företaget har ett
viktigt uppdrag att bidra till detta och på olika sätt främja utbyggnaden av
förnyelsebar elproduktion.
I yrkandet instämmer Ingemar Wiklander (KD), Anders Gäfvert (M), Olle
Löfgren (FP).
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag, Eva Olstedt-Lundgrens (FP) yrkande samt
Jonny Lundins (C) tilläggsförslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla Eva OlstedtLundgrens (FP) yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla Jonny
Lundins (C) tilläggsförslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att avslå
tilläggsförslaget.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå tilläggsförslaget.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Förslag till ägardirektiv för Härnösand Energi och Miljö AB avseende åren
2015-2017 har tagits fram av kommunens politiska majoritet. Förslaget
utgår från tidigare direktiv som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-25
och ersätter dessa.
Ägardirektivet gäller i alla tillämpliga delar hela HEMAB-koncernen dvs
även de hel- eller delägda dotterbolag företaget verkar genom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 132
Reviderad version 27 maj tvättad – Ägardirektiv Härnösand Energi och
Miljö AB 2015-2017
Reviderad version 27 maj – Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB
2015-2017
______
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§ 142

Dnr 2015-000273 042

Årsredovisning Räddningstjänsten 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet 2014, samt
att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänstförbundet ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Rune
Danielsson (S) och Christina Lindberg (C).
Bakgrund
Årsredovisning från Räddningstjänstförbundet har inlämnats och granskats
av revisorerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-16 § 157
Revisionsrapport, Årsredovisning 2014
Årsredovisning Räddningstjänsten 2014
______
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§ 143

Dnr 2015-000297 042

Fyramånadersbokslut 2015-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga Fyramånadersbokslutet 2015-04-30 till handingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun redovisar för de första fyra månaderna ett positivt
resultat på 24,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2014 (exklusive jämförelsestörande poster)
var 17,4 mnkr. Det innebär att det löpande driftsresultatet har förbättrats med
6,9 mnkr. Resultatet enligt resultaträkningen (inklusive
semesterlöneskulden) är på -4,5 mnkr.
Nämnderna redovisar ett överskott jämfört med budget på 21,2 mnkr
exklusive semesterlöneskuld, pensionskostnader samt upplupna timlöner.
Nämndernas resultat för 2014 var 9,6 mnkr, vilket ä r11,6 mnkr bättre.
Nämndresultaten för 2015 har förbättrats via utdelning av AFA-pengar på
12,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 137
Reviderad Fyramånadersbokslut 2015-04-30
Missiv – Fyramånadersbokslut 2015-04-30
______
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§ 144

Dnr 2015-000275 206

Förslag - Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten
Ådalen 2015-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslagna Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
2015-2019, samt
att nya taxor ska gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen (nedan HKÅ) har till och
med år 2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta
Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut,
när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en
kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till
kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta
beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet.
Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till nya taxor för
myndighetsutövning och tillståndsgivning för perioden 2015-2019.
För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela
räddningstjänstförbundet är det av yttersta vikt att samtliga
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 138
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Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-08
Förslag till beslut avseende taxor 2015-2019
Taxor 2015-2019, Härnösands kommun
Taxor 2015-2019, Höga Kusten Ådalen
Bilaga 2 – Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 2015-2019
______
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§ 145

Dnr 2015-000029 214

Detaljplan för del av Äland 2:77 m fl. E4 Älandsbro,
beslut om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Äland 2:77 mfl, E4 Älandsbro.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Trafikverket har för avsikt att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
E4genom Älandsbro. För att Trafikverkets åtgärder ska kunna genomföras
krävs ändring av gällande detaljplaner.
Samhällsnämnden beslutade i § 13 2014-01-23 att planändringen kunde
påbörjas. Samhällsnämnden beslutade i § 256 2014-12-18 att sända
utdetaljplanen på granskning. Samhällsnämnden beslutade i § 132 2015-0521 att skicka detaljplanen till KF för antagande.
Kommunens detaljplaneprocess har samordnats med Trafikverkets process
för vägplan. Planprocessen har hanterats med ett enkelt förfarande där
samrådet utgår.
Nuvarande vägutformning av E4 genom Älandsbro inbjuder till högre
hastigheter än den skyltade och olycksrisken är stor i många korsningar.
Åtgärder som ska genomföras är bla sänkning av vägprofil, ombyggnad av
korsningar, omdragning av gång- och cykelväg samt upprustning av
busshållplatser. En mer tätortsanpassad utformning av trafikmiljön som
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krymper vägrummet föreslås också för att öka trafiksäkerheten inte minst för
oskyddade trafikanter.
Konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna innebär bland annat att tre
bostadsfastigheter och en näringsfastighet måste lösas in. Det kommer också
att ske ett intrång med krav på ersättning på en industrifastighet. Ytterligare
ett antal fastigheter berörs av Trafikverkets anspråk på mer mark men dessa
bedöms vara måttliga. Samtliga fastighetsägare kommer att erhålla skälig
ersättning.
Trafikverket står för huvuddelen av investeringsprojektet. Medfinansiering
sker av Härnösands kommun. Ett genomförandeavtal mellan Trafikverket
och kommunen har träffats i december 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 142
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-22
Bilaga – Granskningsutlåtande E4 Älandsbro
Bilaga – Planbeskrivning E4 Älandsbro
Bilaga – Plankarta detaljplan för E4 Älandsbro
Bilaga – Tjänsteskrivelse – Detaljplan för del av Äland 2:77 m fl. E4
Älandsbro, beslut om antagande
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2015-05-21 § 132
______
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§ 146

Dnr 2015-000206 000

Remiss - SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre
försäkring
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslaget remissyttrande gällande Betänkandet SOU 2015:21 Mer
trygghet och bättre försäkring.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jasenko Omanovic (S).
Yrkanden
Jasenko Omanovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Regeringen tillsatte 2010 en parlamentariskt sammansatt kommitté med
uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och
arbetslöshet. Kommittén har genom åren fått förlängd tid samt vissa
tilläggsdirektiv. Det slutbetänkande som nu föreligger är utsänt på remiss till
125 instanser varav åtta kommuner. Härnösands kommun är en av dessa åtta.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande från Härnösands
kommun finns i bilaga 1.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 143
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Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-22
Bilaga 1 - Härnösands kommuns remissyttrande över SOU 2015:21 Mer
trygghet och bättre försäkringar
______
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§ 147

Dnr 2015-000148 133

Överenskommelse om antal ensamkommande barn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ny överenskommelse med
Migrationsverket om anordnade av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, samt
att överenskommelsen maximalt ska omfatta 60 boendeplatser och att antal
som är tillgängliga för asylsökande barn fastställs efter dialog med
Länsstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Lundgren (SD), Martin Neldén (V), Ida Skogström
(M), Olle Löfgren (FP), Björn Nordling (S), Sven Ingemar Vernersson (SD),
Ann-Christine Myrgren (S), Ingemar Wiklander (KD), Fred Nilsson (S),
Susanne Forsberg (S), Jasenko Omanovic (S) och Eva Olstedt-Lundgren
(FP).
Yrkanden
Lars Lundgren (SD) yrkar avslag.
Martin Neldén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämmer Ida Skogström (M), Olle Löfgren (FP), Björn Nordling (S), AnnChristine Myrgren (S), Ingemar Wiklander (KD), Susanne Forsberg (S),
Jasenko Omanovic (S) och Eva Olstedt-Lundgren (FP).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag samt avslags yrkande.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
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Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2015-02-26, § 37, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att omförhandla nuvarande avtal med Migrationsverket
som tecknades 2008. Det nuvarande avtalet innebär att kommunen förbinder
sig att ta emot 32 ensamkommande barn, varav minst 7 ska vara
asylsökande.
På grund av att antalet ensamkommande asylsökande barn i Sverige ökar
dramatiskt har Migrationsverket räknat om fördelningstalet för samtliga
kommuner. Fördelningstalet anger det antal ensamkommande barn som
kommunen förväntas ta emot. Det nya fördelningstalet är 12 mot tidigare 7.
Verksamheten ensamkommande barn omfattar i Härnösand institutionerna
Semret, Selam och Tellus, med tillsammans 32 boendeplatser. Dessutom
bedrivs verksamhet inom Mobila teamet. I januari 2015 fanns 20 ungdomar
inskrivna på Mobila teamet. Dessa ungdomar bor i egna lägenheter och har
såväl gemensamma som individuella kontakter med Mobila teamets
personal. De faktiska kostnaderna för Mobila teamet återsöks hos
Migrationsverket. Återsökningen som kan omfatta kostnader upp till den
enskilde fyller 21 år, är en tidskrävande och i vissa hänseenden osäker
process. Totalt fanns det i januari 2015 inom socialförvaltningens
verksamhet 52 ensamkommande barn och unga i åldern 14 till 21 år.
För att vara bättre rustade att ta emot ett större antal asylsökande och på så
vis undvika externa placeringar på HVB och för att undvika en alltför
omfattande återsökningsprocedur, föreslår socialförvaltningen att avtalet
med Migrationsverket omförhandlas.
Det nya avtalsförslaget innebär att kommunen förbinder sig att ”hålla 12
boendeplatser tillgängliga för asylsökande barn. Till 6 av platserna får
Migrationsverket anvisa flickor från och med 14 år till och med 17 år och till
6 platser får Migrationsverket anvisa pojkar från och med 14 år till och med
17 år”, samt att kommunen ” förbinder sig att hålla 48 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd”.
Genom att räkna in Mobila teamets ungdomar i avtalet och lägga till de 5
ytterligare asylsökande ungdomar som kommunen förväntas ta emot i och
med det förändrade fördelningstalet, uppgår antalet ensamkommande barn
till 57.
Socialförvaltningen gör bedömningen att ett utökat avtal innebär att
ytterligare ett boende för ensamkommande asylsökande ungdomar behöver
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öppnas. Det ger i sin tur utrymme i systemet så att ytterligare tre platser kan
skapas. Därför omfattar förslaget på de nya avtalen totalt 60 platser.
Sammantaget innebär detta att den faktiska ökningen av antalet
boendeplatser för ensamkommande barn i kommunen ökar med åtta (8)
platser. Från nuvarande 52 till 60.
Skolförvaltningen har tagit del av och granskat de nya förslagt till
överenskommelse och har inget att invända mot förslaget. Ett närmare
samarbete mellan skolan och socialförvaltningen för denna målgrupp
behövs. Tillsammans med skolan har en dialog startats i syfte att hitta former
för att förbättra kontinuiteten i undervisningen för ensamkommande
asylsökande ungdomarna på gymnasienivå. Arbetslivsförvaltningen har inga
synpunkter på omförhandling av avtalet.
Kommunledningskontoret bedömer att en förutsättning för att mottagandet
av ensamkommande barn ska bli så bra som det är möjligt, är att samarbetet
mellan kommunens förvaltningar fungerar väl och att det nuvarande
samarbetet behöver utvecklas. Kommunledningskontoret gör bedömningen
att kommunens förvaltningar har den kunskap och kompetens som behövs
för ett optimalt kvalitativt mottagande. Kommunledningskontoret anser
därför att förslaget ska tillstyrkas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-16 § 155
Socialnämndens protokollsutdrag, 2015-02-26, § 37
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-12
Bilaga 2 - Nuvarande avtal
Rev. Bilaga 3 – Förslag övergripande överenskommelse
Rev. Bilaga 4 - Förslag överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd
Rev. Bilaga 5 - Förslag överenskommelse om asylplatser
______
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§ 148

Dnr 2015-000307 611

Ny skolorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren (S), Fred Nilsson (S), Anders
Gäfvert (M), Amanda Lind (MP), Eva Olstedt-Lundgren (FP), Olle Löfgren
(FP), Magnus Oscarsson (S), Göran Virén Sjögren (M), Martin Neldén (V),
Lars Lundgren (SD), Jasenko Omanovic (S), Göran Norlander (S), Jonny
Lundin (C), Margareta Tjärnlund (M), Ida Skogström (M) och Sven
Westerlund (C).
Yrkanden
Ann-Christine Myrgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I
yrkandet instämmer Fred Nilsson (S), Amanda Lind (MP), Magnus
Oscarsson (S), Jasenko Omanovic (S) och Martin Neldén (V).
Anders Gäfvert (M), yrkar på att ärendet ska återremitteras på grund av att
följande frågor saknar svar:
1. Saknas en tydlig sammanställning av de idag kända kostnaderna?
2. Saknas en koncernekonomisk konsekvensanalys?
3. Saknas en pedagogisk inriktning vilket borde vara en av det absolut
viktigaste frågorna att få svar på?
4. Saknas en post för oförutsedda kostnader?
5. Saknas en genomarbetad tidsplan, när allt ska vara iordningsställt
och klart för inflyttning i respektive lokaler och skolor?
6. Saknas en konsekvensbeskrivning om vad som kommer att hända
med Bondsjöhöjdens skola och Murbergs skola?
7. Saknas en plan för upptagningsområden för de olika skolorna och
den socioekonomiska fördelningen emellan skolorna?
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8. Saknas en nödplan om något oförutsett skulle hända som drabbar
eleverna?
9. Saknas en genomlysning om vad som kommer att hända med
Häggdångers skola?
10. Saknas en konsekvensbeskrivning över vad en ny skolorganisation
åk 7-9 får för konsekvenser för ett samlat gymnasium?
11. Saknas en konsekvensbeskrivning av alternativen, flytt kontra
nybyggnation?
12. Saknas en realistisk kostnadskalkyl för ombyggnad och renovering
av Franzenskolan och Sjöbefäl?
13. Saknas en totalredovisning på den totala årshyreskostnaden för
grundskolorna inom tätorten för läsåret 2015-2016 och motsvarande
kostnader bör också redovisas för läsåret 2016-2017?
I yrkandet instämmer Olle Löfgren (FP), Jonny Lundin (C), Margareta
Tjärnlund (M), Ida Skogström (M) och Lars Lundgren (SD).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras
idag eller om ärendet ska återremitteras.
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet återremitteras.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill återremittera ärendet röstar nej. Hur
de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
Bakgrund
Sedan 2012 har skolkontoret arbetat med en översyn av skolans lokaler med
syfte att öka de pedagogiska förutsättningarna samt att få kontroll över
skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad. Skolnämnden och
sedermera kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 att Härnösands
kommun ska ha en samlad gymnasieskola. Fördelarna med en geografiskt
samlad gymnasieskola blir att samverkan och integrering uppnås på ett
naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till samma resurser stärker
gemenskapen för såväl skolans elever som för lärare. Teoretiska, praktiska
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program samt gymnasiesärskola ges likvärdiga förutsättningar och
samordningsvinster möjliggörs.
Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 presenterades
lokalöversynen för åk 7-9. Därefter presenterades en fördjupad utredning för
skolnämnden 23 april 2015 och man beslutade då att med utgångspunkt från
framlagt förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen att
fortsätta arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivning för ekonomi och
personal samt redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens
sammanträde i maj 2015.
Skolnämnden beslutade i maj 2015 efter presentation av den fördjupade
konsekvensbeskrivningen att föreslå kommunfullmäktige ny lokalisering av
kommunens 7-9 skolor.
Sedan skolnämndens beslut i slutet av maj 2015 har ytterligare förhandlingar
förts med fastighetsägarna. Resultatet presenteras i de bilagor som återger
hyresförslagen för aktuella fastigheter. Det som presenteras i underlaget är
berörda skollokaler. Totalt omfattar skolans lokaler hyreskostnader för 75
mnkr per år.
Utformning
Årskurs 7-9 får två skolenheter placerade vid Sjöbefälsskolan respektive
Franzénskolan. Vardera skola med möjlighet att ta minst 400 elever.
Gymnasiet blir en skolenhet placerat vid dagens gymnasium men utökas med
Landgrensskolan samt närliggande bilokaler.
I grundskolan ges Solenskolan, Murbergsskolan och Gerestaskolan mer
utrymme dels av trängselskäl men också för att kunna skapa utrymme för
annan verksamhet, tex inom Gerestaskolan.
Förskolan får nyrenoverade lokaler för Ängets förskola och Gånsviks
förskola och eventuellt Svalans förskola.
I samband med omorganisationen genomför fastighetsägaren renovering och
utveckling av Härnösands skollokaler för ca 130 mnkr. Vi kan också se att
förutom den omfattande renoveringen skapas också möjligheter för
lärarkontinuitet då lärare ej behöver undervisa vid flera skolor. I och med
denna samling skapas möjlighet att erbjuda fler ämnen. Kontinuitet är också
en faktor som bidrar till attraktivitet för våra lärare.
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Ekonomi
Sedan underlaget gällande den totala ekonomin framställdes av
skolförvaltningen 20150525 har ytterligare förhandlingar förts med
fastighetsägarna. Detta medför att det vid en jämförelse av de ekonomiska
underlagen i bifogade dokument finns skillnader. Således är det de
ekonomiska underlag som presenteras i bifogade hyresförslag samt tabellen i
denna skrivelse som är resultat av förhandlingarna.
Den samlade bilden av ekonomin ger att den största hyresökningen ses i
skiftet från Kiörningskolan till Franzénskolan. Sammantaget innebär
förändringarna efter genomförd omställning en årlig ökad kostnad med ca 3
mnkr. Inom detta inryms renoveringar och justeringar för såväl våra 7-9
skolor, förskolor som samlat gymnasium totalt omfattande ca 130 mnkr. I
den totala ekonomiska bilden i förslaget ingår en förlängning av hyresavtalen
med 10 år gällande Kv Solen 15, Rådhuset 6 och Folkskolan 3 samt
Vinstocken 3 med 5 år.
Omställningskostnader
Omställningskostnader utöver nivåhöjningen på 3 mnkr beräknas till 1,4
mnkr för 2016 samt 3,1 mnkr för 2017. Flyttkostnader beräknas av skolan
kunna hanteras inom befintlig budgetram.

2015 2016 2017

2019 2020

7-9. Körning

tom 31.12 2016

7-9. Franzen inkl annex

från 1.8 2016

2,63

6,31

6,31

6,31

6,31

7-9. Sjöbefäl

från 1.8 2016

2,21

5,3

5,3

5,3

5,3

*
*

Gymnasiet A, B, C
Matsal+Pannrum
7-9/ Gymn
Landgrenhall 79/Gymn

nytt avtal 1.1 17

3,64

18

18

18

18

*

7,26

7,43

1,06

1,06

1,7

1,71

Landgren A-hus, Teknik

3,9

3,9

Landgren Teknik

0,92

0,92

1,2

0,8

Gymnasiet Sjöbefäl M
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Gymn Sjöbefäl PN

tom 31.12 2016

0,88

0,9

Sjöbefäl Maskinhall

tom 31.12 2016

1

1

Gymnasiet Bure B, D

tom 31.8 2016

0,78

0,52

Gymansiet Bure E

tom 30.6 2015

0,19

Gymnasiet
Vågmannen

2,65

2,6

Änget

tom 31.12 2016

0,74

0,74

Gånsvik

tom 31.12 2016

0,6

0,6

Svalan

tom 31.12 2017

0,19

0,19

0,19

Paviljong Geresta

tom 31.12 2016

0,31

0,31

0,31

CramoMod Murb

tom 31.7 2016

0,15

0,09

Modul Bondsjö

tom 30.7 2017

0,31

0,31

Ökad kostn Murberg

fr 1 .1 2017

Ökad kostn Gerest

27,4
flyttkostnader, inom budgetram
investeringar Ute-miljöer mm

*

*

0,31

*
*

0,18
0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,42

0,42

0,42

31,8

33,5

30,6

30,3

30,3

x
0,35

x
0,35

0,35

0,35

0,35

Indexhöjningar av hyran ej beräknade

Gult = nya avtal

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-16 § 154
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Rev. Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2015-06-15
Tjänsteskrivelse – Säkra högstadieskovägar
Bilaga 1 – Objektsammanställning årskurs 7-9
Version 2 Bilaga 2 – Hyresförslag Klövern AB
Rev. Bilaga 3 – Hyresförslag Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB
Rev. Bilaga 7 – Genomförda informationsinsatser våren 2015
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-12-16 § 199
Tjänsteskrivelse – Konsekvenser av omorganisation till två åk 7-9 enheter i
Härnösands kommun
Protokollsutdrag skolnämnden 2015-05-28 § 75
______
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§ 149

Dnr 2015-000313 041

Mål, budget och skattesats 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Vision och målprogram för Härnösands kommun 2016-2019,
att anta förslag till budget 2016, Årsplan 2016,
att fastställa Mål och Resultatuppdrag 2016,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom
inom ramen 3 mnkr per objekt,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2016, samt
att skattesatsen 2016 ska vara oförändrad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Amanda Lind (MP), Ingrid Nilsson (V),
Sara Nylund (S), Susanne Forsberg (S), Ann-Christine Myrgren (S), Anders
Gäfvert (M), Jonny Lundin (C), Ingemar Wiklander (KD), Eva OlstedtLundgren (FP), Lars Lundgren (SD), Sven Ingemar Vernersson (SD),
Margareta Tjärnlund (M) och Olle Löfgren (FP).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de
föreslagna justeringarna. I yrkandet instämmer Amanda Lind (MP), Ingrid
Nilsson (V), Sara Nylund (S), Susanne Forsberg (S) och Ann-Christine
Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget. I yrkandet
instämmer Ingemar Wiklander (KD) och Eva Olstedt-Lundgren (FP).
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Jonny Lundin (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget samt ett andra
hands yrkande om tilläggsbeslut av Alliansens att-satser rörande
uppdragsbeslut 4-10. I yrkandet instämmer Ingemar Wiklander (KD), Eva
Olstedt-Lundgren (FP) och Margareta Tjärnlund (M).
Lars Lundgren (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till
budget, kommunstyrelsens förslag till budget, Alliansens förslag till budget
samt Sverigedemokraternas förslag till budget.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyelsens budgetförslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med alliansens budgetförslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och ska verkställas
Kommunfullmäktiges ordförande utser kommunstyrelsens förslag till
huvudförslag och finner därefter att det föreligger två förslag till budget,
Alliansens förslag till budget samt Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med Alliansens förslag.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat att utse alliansens budgetförslag
till motförslag mot kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
budget, kommunstyrelsens förslag samt Alliansens förslag.
Votering verkställs.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger Jonny Lundins (C)
yrkande om Alliansens tilläggsuppdrag 4-10.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla Jonny
Lundins (C) förslag, Alliansens tilläggsuppdrag 4-10.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att avslå Jonny Lundins
(C) förslag, Alliansens tilläggsuppdrag 4-10.
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Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå Jonny Lundins (C) förslag,
Alliansens tilläggsuppdrag 4-10.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla
Alliansens förslag röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande
ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartitet, och Kristdemokraterna reserverar
sig till förmån för samtliga sina egna yrkanden.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har att föreslå till kommunfullmäktige en budget avseende
2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-16 § 156
Majoritetens förslag – Reviderat mål och resultatuppdrag 2016
Majoritetens förslag - Reviderad Årsplan 2016
Majoritetens förslag – Reviderad målprogram 2016-2019
Majoritetens förslag – Mål, budget och skattesats 2016
Alliansens förslag - En hållbar politik för Härnösand förutsätter en hållbar
ekonomi
Sverigedemokraterna – Budget för Härnösand 2016 med plan för 2017-2018
______
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§ 150

Dnr 2015-000171 024

Arvode Samordningsförbundet Härnösand - Timrå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera Bilaga 1 i Ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2015-2018, med den innebörden att arvodet till ordförande i
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå fastställs 5 % av heltidsarvode för
förtroendevalda inom Härnösands kommun.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Härnösand – Timrå §
16 Ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen är det
kommunfullmäktige som beslutar om ekonomiska förmåner till ledamöterna
och ersättarna i styrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 144
Kommunfullmäktiges presidieberedning, sammanträdesprotokoll, 2015-05-08
Reviderat reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2015-2018
______
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§ 151

Dnr 2015-000278 000

Svar på interpellation - Arbetet mot våldsbejakande
extremism
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Eva Olstedt-Lundgren (FP), Jasenko
Omanovic (S), Anders Gäfvert (M), Lars Lundgren (SD), Ingrid Nilsson (V)
och Martin Neldén (V).
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (FP) har i en interpellation ställt frågan gällande
arbetet mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
Eva Olstedt-Lundgren (FP), interpellation 2015-05-11
Svar på interpellation från Fred Nilsson (S), 2015-06-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 152

Dnr 2015–000003
2015–000073
2015–000137

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av fattade beslut till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Eriksson (MP) och Susanne Forsberg (S).
Bakgrund
Kommunfullmäktige delegerar beslutandet av medborgarförslag till
nämnderna. Besluten återredovisas till kommunfullmäktige efter att
nämnderna fattat sina beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag –Bryggeriparken
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag –Hundrastpark
Beslut i socialnämnden angående medborgarförslag –Halkskydd/Broddar
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 153

Dnr 2825-6

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Aida Olsen (V) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Bakgrund
Aida Olsen (V) har avsagt sig som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse Aida Olsen (V), 2015-06-16
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 154

Dnr 2825-5

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ombud vid Ostkustbanan AB:s bolagsstämmor under perioden
2015-2019 utse Andreas Sjölander (S) och som ersättare utse Karin Frejarö
(MP) och Kristoffer Bodin (M),
att som ledamot i Ostkustbanan AB:s styrelse under perioden 2015årsstämman 2019 utse Fred Nilsson (S),
att som ägarrepresentant och ersättare i Ostkustbanan AB:s ägarforum utse
Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M), samt
att välja Helena Grönhagen (V) som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 155

Dnr 2015-000021 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Arbetslivsnämnden – Årsredovisning 2014 – Samordningsförbundet
Härnösand – Timrå
Landstinget Västernorrland - 2014 års revision
Landstinget Västernorrland – Protokoll Länspensionärsrådet
Länsstyrelsen Västernorrland - Valärende
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-22
Kommunfullmäktige

§ 156

Dnr 2015-000280 731

svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande ärendehandläggning av motionen "risk för näringsbrist
hos äldre"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förklara frågan besvarad.
Yttranden
Fred Nilsson (S) svarar på frågan.
Margareta Tjärnlund (M) yttrar sig.
Bakgrund
Margareta Tjärnlund (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
(S) om hennes ärende ”Risk för näringsbrist hos äldre” utgått på grund av att
majoriteten avser att bifalla den vid nästa kommunstyrelsesammanträde och
skicka den vidare till beslut i kommunfullmäktige?
Fred Nilsson (S) svarar att den ligger kvar för vidare utredning.
Beslutsunderlag
Margareta Tjärnlund (M), fråga, 2015-05-11
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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