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Plats och tid Rådhuset, måndagen den 25 februari 2019 kl 13:15-14:30, 14:45-16:13 

Beslutande Ledamöter 

Se närvaro- och voteringslista på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Se närvaro- och voteringslista på s. 3 

Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Ingemar Wiklander (KD) och Linda Borg (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 28 februari 2019 kl. 11:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-23 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Göran Norlander  

 Justerare 

  

 Ingemar Wiklander Linda Borg  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-25 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-28 Datum då anslaget tas ned 2019-03-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Närvaro Votering  

Andreas Sjölander  S X  

Lotta Visén  S X  

Magnus Oskarsson  S X  

Nina Skyttberg  S X  

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Ebba Hansson  S X  

Ann-Cathrine Genberg  S X  

Björn Nordling  S X  

Katrin Sjödin Lennart Mohlin S -  

Johan Nilsson  S X  

Susanne Forsberg  S X  

Ingrid Nilsson  V X  

Martin Neldén  V X  

Malin Lindroth  V X  

Åke Hamrin  V X  

Knapp Britta Thyr  MP X  

Hibo Abdullahi  MP X  

Göran Hådén  MP X  

Ida Skogström Ingemar Ljunggren M -  

Anders Gäfvert  M X  

Lennart Bolander  M X  

Margareta Tjärnlund  M X  

Eva-Clara Viklund Tom stol M -  

Christian Wasell  M X  

Linda Borg  M X  

Per-Eric Norberg  C X  

Christina Lindberg  C X  

Erik Hultin  C X  

Anette Nordin  C X  

Karl Rönnkvist  C X  

Olle Löfgren  L X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Mai Nahas  KD X  

Ulrika Jonsson  SD X  

Kenneth Lunneborg  SD X  

Sven Ingemar 
Vernersson 

 SD X  

Lennart Bergström  SD X  

Kent Steiner Anette Åström SD -  

Eva Olstedt Lundgren  L X  

Kristoffer Bodin Bengt Wallgren M -  

Göran Norlander   S X  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Lennart Molin S X Katrin Sjödin 

Lotten Vidmark S X  

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S X  

Basel Aljamal S X  

Mona Sundin S -  

Mats Höglund S X  

Birgitta Alevård V X  

Anders Bergqvist V X  

Per Sander MP X  

Saeida Noori MP -  

Bengt Wallgren M X Kristoffer Bodin 

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M X Ida Skogström 

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C X  

Lillemor Andersson C -  

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L X  

Mathias Johansson L -  

Anders Nordström KD X  

Chantal Binua KD -  

Anette Åström SD X Kent Steiner 

Bo Gidmark SD X  

Glenn Sehlin SD X  
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§ 12 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.        

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med information av Göran Albertsson, VD, 

Härnösandshus. Göran informerar om Härnösandshus, dess verksamhet och 

om hur året har gått och om framtiden. 

Marcus Claesson, VD Technichus och Fred Nilsson (S), ordförande i 

Technichus, informerar om Technichus verksamhet och om hur det har gått.   

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar 

fullmäktige om Vindkraftverk i Viksjö, träff om Sjöfartsprogrammet, träffar 

med Försvarsberedningen och försvarsledningen och Arbetsförmedlingen.      

______  
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§ 13 Dnr 50753  

Ändringar i dagordningen 

Ärende ”Information från Revisionen 2019 och Valärenden 2019 utgår från 

dagordningen. 

______  
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§ 14 Dnr 2019-000030 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

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 

Veronica Wadebäck har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 

angående att fysisk aktivitet för barn och ungdomar främjar inlärning. 

Frågan besvaras av Monica Fällström (S), ordförande i skolnämnden. 

Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 

angående trafiksituationen i Härnösand. 

Frågan besvaras av samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP). 

Andreas Menzel har skickat in en fråga till allmänhetens frågestund 

angående trygghetslarmen. 

Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarty 

(S).  
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Beslutsunderlag 

Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående fysisk aktivitet för 

barn och ungdomar, 2019-02-21 

Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående trafiksituationen i 

Härnösand, 2019-02-21 

Inkommen fråga till allmänhetens frågestund angående trygghetslarm, 2019-

02-19 

 

______  
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§ 15 Dnr 2018-000213 000 

Medborgarförslag - Ändring ordningsstadgan - lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget.  

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 

Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2018-05-28. 

Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att ansöka om tillstånd för att 

anordna tillställningar på till exempel torget. Förslagställaren menar att om 

det blir enklare att anordna bössinsamling, dans eller schackspel så kommer 

torget i Härnösand att bli mer levande.  

Att förenkla detta så vill förslagsställaren att ansökningen för tillställningen 

inte måste skickas till polisen utan endast till kommunen och bör besvaras 

inom en vecka och endast kosta arrangören 20 kr.  

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom 

ordningslagen säger att offentliga och allmänna arrangemang ska ges 

tillstånd av polisen samt att det är myndigheten som prissatt handläggningen. 

Kommunen kan inte godkänna arrangemang som sker på offentlig eller 

allmänplats utan att polisen givit sitt godkännande.        

De arrangemang som enligt polisen behöver tillstånd är bland annat: 

uteservering, placering av valstuga, försäljning, insamling av pengar, 

byggetablering (placering av container, byggsäck, byggcontainer), placering 

av skylt, bord eller scen, störande buller. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid offentlig tillställnings, till exempel dansföreställning, så kärvs också 

tillstånd av polisen enligt ordningslagen. 

Vid allmän sammankomst med arrangemang för demonstrationer, 

manifestationer och opinionsyttringar kärvs tillstånd av polisen enligt 

ordningslagen.   

Kommunledningskontoret anser att det inte gör att kringgå polisens 

tillståndsbeslut samt kostnad för dessa med hänvisning till ordningslagen och 

föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Socialt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 

socialperspektivet negativt då ingen förändring gör för dagens möjlighet att 

arrangera olika sammankomster på kommunens marks.   

Ekologiskt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekologiska 

perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekonomiska 

perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-05 § 18 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-07 

Medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala ordningsföreskrifter 

Komplettering till medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala 

ordningsföreskrifter 

 

______  
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§ 16 Dnr 2018-000530 003 

Policy för kompetensförsörjning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Policy för kompetensförsörjning 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 

Olle Löfgren (L) 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 

Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i Personalpolitisk 

policy, beslutad 2017-03-07. Personalpolitiken ska bidra till 

kvalitetsförbättring samt till utveckling av chefer, medarbetare och 

verksamhet. Där kompetensförsörjning är ett av fem strategiska områden. 

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 

demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 

rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 

själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 

grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 

kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 

kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- och 

kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 

systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 
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identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara av 

stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 

kommun.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 

kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 

bemanning behövs en gemensam strategi och modell. 

Syftet med Policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 

viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 

kompetensförsörjningsarbete.  

Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 

hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 

Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 

får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 

mål.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-05 § 21 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-20 

Policy för kompetensförsörjning 1.0 

Personalpolitisk policy reviderad 2017-03-27 

______  
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§ 17 Dnr 2019-000048 1.1.1.3 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta OPF-KL18 för förtroendevalda, samt 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 

tillämpningsanvisningar för OPF-KL18.  

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 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 

eller som tillträtt vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 

PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 

2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 

annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 

landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 

bestämmelserna.  

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 

varit OPF-KL14 som antogs av SKLs styrelse 20 oktober 2013.  
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I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 

aktiva omställningsinsatser tillförts.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-05 § 28 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-29 

Bilaga 1 - Förslag till OPF-KL18  

Bilaga 2 - Kommentarer till Förslag till bestämmelser OPF-KL18 SKL 

______  
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§ 18 Dnr 2019-000050 1.2.2.2 

Reglemente kommunalt partistöd Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att anta Reglemente för kommunalt partistöd för Härnösands kommun, för 

mandatperioden 2019-2022.  

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 

Reglerna för partistöd regleras i kommunallagen 4 kap §§ 29-31. 

Kommunfullmäktige anger i reglemente kommunalt partistöd vad som gäller 

för det kommunala partistödet i Härnösands kommun. Reglementet har 

reviderats utifrån giltighetstid och hänvisning till den nya kommunallagen 

som började gälla 1 januari 2018.  

Beslutsunderlag 

kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-02-05 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-31 

Bilaga – Förslag till Reglemente kommunalt partistöd 

______  
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§ 19 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 Knapp Britta Thyr (MP), Margareta Tjärnlund (M) 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 

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 Lekpark Hemsön 

Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag Hundrastpark 

Beslut i samhällsnämnden angående Medborgarförslag Naturträning i Viksjö      

______  
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§ 20 Dnr 2019-000023 1.1.1.3 

Avsägelser 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja Jim Groth (V) avsägelse från uppdraget som 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.       

Bakgrund 

Jim Groth (V) har avsagt sig som ersättare i kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse Jim Groth, 2019-02-04 

      

______  
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§ 21 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. Fullmäktige har den 

28 januari 2019 fått följande ärenden för kännedom: 

Skolnämndens verksamhetsberättelse    

Socialnämndens verksamhetsberättelse    

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (3 stycken)  

Beslutsunderlag 

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019  

______  
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§ 22 Dnr 2019-000031 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade. 

Yttranden 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om militär verksamhet inom Härnösand 

och besvaras av Andreas Sjölander (S) och Knapp Britta Thyr (MP). 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om skjuts till och från olika aktiviteter 

inom skolan och besvaras av Åke Hamrin (V) att svaret lämnas vid nästa 

sammanträde. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om det har lämnats in något skriftligt till 

försvarsdepartementet om fler utbildningsplatser i Härnösand och frågan 

besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om försvaret och om det är gott om 

tid att arbeta med denna fråga. Och frågan besvaras av Andreas Sjölander 

(S). 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om sin insändare i Tidningen 

Ångermanland, om att det finns demokratiunderskott i Härnösands 

kommunfullmäktige? och frågan besvaras av Göran Norlander (S). 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om barn som förs utomlands ofrivillig 

och om det finns någon rutin för det? och frågan besvaras av Åke Hamrin 

(V) att svaret lämnas vid nästa sammanträde. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om det ska lämnas något skriftligt till 

försvarsberedningen? och frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Lennart Bergström (SD) frågar om han får lämna en interpellation 

”Demokratiunderskott ”och frågan besvaras av Göran Norlander (S). 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om Härnösand har marknadsfört sig när det 

gäller var försvarutbildningarna ska ligga i Sverige? Frågan besvaras av 

Andreas Sjölander (S). 
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Linda Borg (M) ställer en fråga om arbetslösheten i Härnösand och hur man 

jobbar med att skapa riktiga arbetstillfällen i Härnösand. Frågan besvaras av 

Andreas Sjölander (S). 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om eventuella nedläggningen av 

arbetsförmedlingen och 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.  

______  
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§ 23 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna Motion – Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin (KS2019-68) 

till kommunstyrelsen för beredning,  

att interpellation ”Åtgärder att motverka människohandel och kriminell 

nätverk” (KS19-106) får ställas och svar ges på kommande sammanträde, 

att interpellation ”Sveriges försvarsmakt” (KS19-105)får ställas och svar ges 

på kommande sammanträde, samt 

att interpellationen ”Demokratiunderskott” överlämnades av Lennart 

Bergström (SD).     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lennart Bergström (SD). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

______  

 


