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Plats och tid Parkaden, måndagen den 28 september 2020 kl 13:17-14:37, 15:10-16:26,16:35-18:30 
Ajournering kl. 14:37-15:10, 16:26-16:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolistan på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Se närvarolistan på s. 3 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Åke Hamrin (V) och Olle Löfgren (L) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 1 oktober 2020 kl. 08:30  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-69 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Kristoffer Bodin  

 Justerare 

  

 Åke Hamrin Olle Löfgren  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-09-28 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-01 Datum då anslaget tas ned 2020-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Närvaro 

Andreas Sjölander  S X 

Lotta Visén  S X 

Magnus Oskarsson Lotten Widmark S - 

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 Agneta Jonsson S - 

Johan Nilsson 
 

S X 

Susanne Forsberg Mats Höglund S - 

Martin Neldén  V X  

Birgitta Alevård  V X 

Åke Hamrin 
 

V X 

Anders Bergqvist Michael Möller 
Christensen§§ 59-69 

V X§§47-58 

Knapp Britta Thyr Myriam Estrella Näslund § 56 MP X§§47-
55,57-69 

Hibo Abdullahi  MP X 

Per Sander 
 

MP X 

Ida Skogström Malin Plantin Sjöblom M - 

Anders Gäfvert  M X 

Lennart Bolander  M X  

Margareta Tjärnlund  M X 

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren M - 

Christian Wasell Tom stol §56 M X §§ 47-
55, 57-69 

Linda Borg  M X 

Per-Eric Norberg  C X 

Christina Lindberg  C X 

Erik Hultin Dunia Ali C - 

Anette Nordin  C X 

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C - 

Olle Löfgren  L X 

Ingemar Wiklander  KD X 

Mai Nahas Chantal Binua KD - 

Ulrika Jonsson  SD X 

Kenneth Lunneborg  SD X 

Sven Ingemar 
Vernersson 

Glenn Sehlin SD - 

Lennart Bergström  SD X 

Anette Åström  SD X 

Eva Olstedt Lundgren  L X 

Kristoffer Bodin 
 

M X 

Göran Norlander  Lennart Mohlin S - 
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstgöring 

Lennart Molin S X Göran Norlander 

Lotten Vidmark S X Magnus Oscarsson 

Jasenko Omanovic S - 

Agneta Jonsson S X Katrin Sjödin 

Mats Höglund S X Susanne Forsberg 

Rune Danielsson S - 

Monica Fällström S - 

Christina Höj Larsen V - 

Michael Möller Christensen V X Malin Lindroth 

Myriam Estrella Näslund MP X Knapp Britta Thyr § 56 

Mohamed Abdulwahab MP - 

Bengt Wallgren M - 

Malin Plantin Sjöblom M X Ida Skogström 

Ingemar Ljunggren M X Eva-Clara Viklund 

Tina Sellgren M - 

Dunia Ali C X Erik Hultin 

Lillemor Andersson C X Karl Rönnkvist 

Ulrika Sundgren C - 

RosMarie Sandin L - 

Tomas Pålsson L - 

Anders Nordström KD - 

Chantal Binua KD X Mai Nahas 

Bo Gidmark SD - 

Glenn Sehlin SD X Sven Ingemar Vernersson 

Vakant SD 
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Ärendelista 

§ 47 Dnr 32625

Informationsärenden .......................................................................... 6 

§ 48 Dnr 26670

Ändringar på dagens föredragningslista ............................................. 7 

§ 49 Dnr 2020-000063 1.1.1.1  
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020.......................... 8 

§ 50 Dnr 2019-000482 1.1.1.1  
Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande 
av majoritets och oppositionsföreträdare ............................................ 9 

§ 51 Dnr 2019-000470 1.1.1.1  
Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets 
och oppositionsföreträdare ............................................................... 11 

§ 52 Dnr 2019-000526 1.1.1.1  
Motion - Härnösands datumparkeringsregler ................................... 13 

§ 53 Dnr 2019-000292 1.1.1.0  
Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och 
boenden ........................................................................................... 17 

§ 54 Dnr 2019-000167 1.1.1.1  
Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta ..... 19 

§ 55 Dnr 2019-000531 1.1.1.1  
Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling 
i Härnösand med omnejd ................................................................. 22 

§ 56 Dnr 2020-000246 1.1.2.1  
Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västernorrlands län ........................................................................ 24 

§ 57 Dnr 2020-000324 1.1.2.1  
Revidering av samhällsnämndens uppdrag i Gemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun .............. 26 

§ 58 Dnr 2020-000326 1.1.2.1  
Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - revidering .... 28 

§ 59 Dnr 2019-000519 1.2.2.1  
Tillgänglighetspolicy ......................................................................... 30 

§ 60 Dnr 2020-000360 1.1.1.1  
Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning ............................................................................. 33 

§ 61 Dnr 2020-000207 1.1.2.1  
Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för 
år 2019 ............................................................................................ 36 

§ 62 Dnr 2020-000367 1.1.2.0  
Sammanträdestider 2021 ................................................................. 40 

§ 63 Dnr 2020-000037 1.1.2.1  
Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 ........................... 42 

§ 64 Dnr 2020-000393 1.1.1.1  
Översyn arvoden och den politiska organisationen .......................... 46 
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§ 65 Dnr 2020-000012 1.1.1.3  
Avsägelser 2020 .............................................................................. 47 

§ 66 Dnr 2020-000003 1.1.1.3  
Valärenden 2020 .............................................................................. 49 

§ 67 Dnr 2020-000013 1.1.1.1  
Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 ........................ 50 

§ 68 Dnr 34630  
Tillkommande motioner, interpellationer och frågor .......................... 52 

§ 69 Dnr 2020-000070 1.1.1.1  
Korta frågor - korta svar 2020 .......................................................... 53 
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§ 47 Dnr 32625 

Informationsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.     

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med att Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar 

läget i Härnösands kommun under pågående Corona-pandemin.      

Beslutsunderlag 

______ 
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§ 48 Dnr 26670 

Ändringar på dagens föredragningslista 

Information om Årsredovisning 2019- Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län utgår. 

Ärende ”Information från revisionen 2020” utgår. 

Ärende ”Motion – Tillgänglighet” utgår för vidare beredning. 

Ärende ”Översyn arvoden och den politiska organisationen” läggs till på 

ärendelistan. 

______ 
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§ 49 Dnr 2020-000063 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

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 

Det har inkommit 3 stycken frågor till Allmänhetens frågestund. 

Avfasningar trottoarer på Torsviksområdet 

Husbilsparkering Nattviken 

Husbilsparkering Hamnkrogen 

Beslutsunderlag 

Allmänhetens frågestund – Avfasningar på trottoarer på Torsviksområdet 

Allmänhetens frågestund - Husbilsparkering Nattviken 

Allmänhetens frågestund - Husbilsparkering Hamnkrogen 

______  
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§ 50 Dnr 2019-000482 1.1.1.1 

Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning 
för tillsättande av majoritets och 
oppositionsföreträdare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Johan Nilsson (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Johan Nilsson (S) instämmer till yrkandet.      

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 

Moderaterna har, genom sin gruppledare Anders Gäfvert, lämnat in en 

motion som föreslår att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 

skriva till SKL med begäran om yttrande, samt en lagändring görs så att det 

tydligt framgår att det är grupperingarna inom majoritet och opposition som 

utser och röstar fram sina egna företrädare utan inblandning från motsatta 

sidan. 

Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 

Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  
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Det är riksdagen som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 

(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 

att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 

formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 51 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Motion, Moderaterna, 2019-10-28 

______  
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§ 51 Dnr 2019-000470 1.1.1.1 

Motion om förslag till SKL för lagändring vid 
omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD), Olle 

Löfgren (L), Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Lennart 

Bolander (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.      

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 

Sverigedemokraterna har, genom sin gruppledare Lennart Bergström, lämnat 

in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska skriva till SKL med 

begäran om handläggning för en tilläggsändring i berörda kapitel 

kommunallagen 4 kap. 2§-3§ så att den tidigare brukliga demokratiska 

ordningen stipuleras inom lagstiftningen, där var part inom de 

parlamentariska grupperingarna majoritet och opposition utser sina inbördes 

företrädare utan inblandning från den parlamentariskt motsatta sidan. 
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Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 

Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  

Det är riksdagens som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 

(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 

att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 

formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 50 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-21 

______  
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§ 52 Dnr 2019-000526 1.1.1.1 

Motion - Härnösands datumparkeringsregler 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse motionen besvarad, samt 

att syftet, intensionerna och andemeningen i motionen beaktas vid 

framtagandet av kommunens kommande parkeringspolicy.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Christian Wasell (M), Andreas 

Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), Olle Löfgren 

(L). 

Yrkanden 

Per-Eric Norberg (C) yrkar bifall till liggande förslag med en tilläggsattsats: 

att syftet, intensionerna och andemeningen i motionen beaktas vid 

framtagandet av kommunens kommande parkeringspolicy.  

Christian Wasell (M), Christina Lindberg (C) och Olle Löfgren (L) 

instämmer till Per-Eric Norbergs (C) yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag samt avslag till Per-

Eric Norbergs (C) yrkande. 

Knapp Britta Thyr (MP) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det 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. 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(54) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-28 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 2 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, Per-Eric Norbergs 

(C) yrkande om en tilläggsattsats samt ett avslagsyrkande på densamma av 
Andreas Sjölander (S).

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Per-Eric Norberg (C) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) avslagsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) avslagsyrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Per-Eric Norbergs (C) tilläggsattsats 

röstar ja och den som de ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat 

avslå förslaget.  

Med 22 ja-röster mot 21 nej-röster finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsattsatsen. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 

Ja Nej 

Andreas Sjölander S X 

Lotta Visén S X 

Magnus Oskarsson Lotten Widmark 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 Agneta Jonsson S X 

Johan Nilsson S X 

Susanne Forsberg Mats Höglund S X 

Martin Neldén V X 

Birgitta Alevård V X 

Åke Hamrin V X 

Anders Bergqvist V X 

Knapp Britta Thyr MP X 

Hibo Abdullahi MP X 

Per Sander MP X 

Ida Skogström Malin Plantin Sjöblom M X 

Anders Gäfvert M X 

Lennart Bolander M X 
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Margareta Tjärnlund  M X  

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren M X  

Christian Wasell  M X  

Linda Borg  M X   

Per-Eric Norberg  C X  

Christina Lindberg  C X  

Erik Hultin Dunia Ali C X  

Anette Nordin  C X  

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C X  

Olle Löfgren  L X  

Ingemar Wiklander  KD  X 

Mai Nahas Chantal Binua KD  X 

Ulrika Jonsson  SD X  

Kenneth Lunneborg  SD X  

Sven Ingemar Vernersson Glenn sehlin SD X  

Lennart Bergström  SD X  

Anette Åström  SD X   

Eva Olstedt-Lundgren  L X  

Kristoffer Bodin  M X  

Göran Norlander Lennart Mohlin S X  

      

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Karl Rönnkvist (C). I 

motionen föreslås att i första hand ta bort datumparkeringen från 31 maj till 

1 oktober och i andra hand ändra datumparkeringstiderna så att det blir mer 

lämpat för dagens samhälle. 

Samhällsnämnden har yttrat sig om förslaget. 

Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta 

fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande 

ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell 

förändring av datumparkeringen att prövas. 

Samhällsförvaltningens bedömning är att en förändring av bestämmelsen om 

datumparkering i den riktning som föreslås i motionen kommer innebära ett 

ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar där parkering på båda 

sidor inte är möjlig eller lämplig ur framkomlighetssynpunkt. 

Samtidigt kan tillämpa datumparkering året om upplevas som otidsenligt. 

Därför behövs en samlad bedömning för att både säkerställa 

framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade parkeringsmöjligheter. 

Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att prövas 

i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning till bör 

motionen med detta anses vara besvarad.     

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(54) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 108 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Motion – Härnösands datumparkeringsregler 

______  
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§ 53 Dnr 2019-000292 1.1.1.0 

Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt 
på skolor och boenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad, samt 

att motionens intentioner beaktas i den centrala utredningen om 

kostenhetens drift och organisation och i framtagandet av en ny 

måltidspolicy.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Åke Hamrin (V) och Andreas 

Sjölander (S). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åke Hamrin (V) och Andreas Sjölander (S) instämmer till Christina 

Lindbergs (C) yrkande.      

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 

Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har i en motion till fullmäktige 

föreslagit att kommunen ska införa en strävan mot mer närlagad mat vid 

respektive skola och boende samt att öppna för alternativ drift med tydlig 

specifikation av kvalitetskrav och innehåll gällande matlagningen till 

kommunala enheter med matdistribution. 
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Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 

kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett 

av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 

produktionskök. Ett annat är att arbeta fram ett nytt förslag till 

Måltidspolicy. Resultatet av översynen och förslaget till ny policy ska 

redovisas inom en snar framtid.  

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 

lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och 

att motionens intentioner beaktas i utredningen om kostenhetens drift och 

organisation samt i måltidspolicy. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 109 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24  

______  
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§ 54 Dnr 2019-000167 1.1.1.1 

Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte 
kan vänta 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad, samt 

att motionens intentioner beaktas i framtagandet av Måltidspolicy för 

Härnösands kommun samt de handlingsplaner som denna kommer leda fram 

till.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L) och Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Olle Löfgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt ett avslagsyrkande av Knapp Britta Thyr (MP). 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Knapp Britta Thyrs (MP) avslagsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs       

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Knapp Britta Thyrs (MP) 

avslagsyrkande röstar nej. 
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Med 23 ja-röster mot 19 nej-röster, 1 avstod så finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §   

   Ja Nej Avstår 

Andreas Sjölander  S  X  

Lotta Visén  S  X  

Magnus Oskarsson Lotten Widmark 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 Agneta Jonsson S   X  

Johan Nilsson  S X   

Susanne Forsberg  Mats Höglund S  X  

Martin Neldén  V  X  

Birgitta Alevård  V  X  

Åke Hamrin  V X   

Anders Bergqvist  V  X  

Knapp Britta Thyr  MP  X  

Hibo Abdullahi  MP  X  

Per Sander  MP  X  

Ida Skogström Malin Plantin Sjöblom M X   

Anders Gäfvert  M X   

Lennart Bolander  M X   

Margareta Tjärnlund  M X   

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren M X   

Christian Wasell  M X   

Linda Borg  M X   

Per-Eric Norberg  C X   

Christina Lindberg  C X   

Erik Hultin Dunia Ali C X   

Anette Nordin  C X   

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C X   

Olle Löfgren  L X   

Ingemar Wiklander  KD  X  

Mai Nahas Chantal Binua KD X   

Ulrika Jonsson  SD X   

Kenneth Lunneborg  SD X   

Sven Ingemar Vernersson Glenn sehlin SD X   

Lennart Bergström  SD X   

Anette Åström  SD X   

Eva Olstedt-Lundgren  L X   

Kristoffer Bodin  M X   

Göran Norlander Lennart Mohlin S  X  
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Bakgrund 

Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen helt ska 

slopa ekologisk mat i inköpsmålen för Navet samt att så långt det är möjligt 

ersätta detta med närodlad mat. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 

kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett 

av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 

produktionskök. Det har också tillkommit ett uppdrag att ta fram en ny 

måltidspolicy för Härnösands kommun. Resultatet av översynen ska 

redovisas under våren 2020.  

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 

lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och 

att motionens intentioner beaktas i kostutredningen. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 110 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Motion, Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L)  

______  
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§ 55 Dnr 2019-000531 1.1.1.1 

Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och 
klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lillemor Andersson (C), Christina Lindberg (C) och 

Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Lillemor Andersson (C) yrkar bifall till motionen. 

Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt ett bifallsyrkande till motionen av Lillemor Andersson (C). 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Lillemor Anderssons (C) bifallsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Lillemor Andersson (C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att initiera, 

uppdra och arrangera utbildningsdag för politiker och tjänstepersoner om 

delningsekonomi och dela mera mellan kommuner. Att bjuda in  
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grannkommunerna till denna utbildning för en framåtsyftande och öppen 

dialog om hur vi kan hitta fler samarbeten och gemensamma lösningar för 

gemensam konsumtion. 

Det finns idag ett Hållbarhetsråd och tjänstepersonnätverk för miljö-, energi- 

och klimatrelaterade frågor där även frågor om hållbar konsumtion och 

delningsekonomi ingår. Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en 

representant vardera från majoritet och opposition från länets samtliga 

kommuner och Region Västernorrland. Forumet samordnas och träffas 3-4 

gånger årligen. Tjänstepersonnätverket samordnas av Regionen och 

Länsstyrelsen Västernorrland och samlar aktörer i länet för dialog och 

samverkan.  

Samarbeten diskuteras aktivt i båda dessa konstellationer och när 

utbildningsmöjligheter ges förmedlas det till aktuella representanter.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 111 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 

Motion, Lillemor Andersson (C) 2019-11-22  

______  
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§ 56 Dnr 2020-000246 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 

densamma för år 2019.  

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.       

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Knapp Britta Thyr (MP) och Christian Wasell (M 

i handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 

Ansvarsfrihet för kommunalförbunden beviljas av respektive medlems 

fullmäktige. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län (KTM) har upprättat och lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse med tillhörande bilagor för år 2019.  

De av regionfullmäktige förtroendevalda revisorerna har granskat 

årsredovisningen och tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  

Det noteras att såväl lekmanna- som den sakkunniga revisionen har i sina 

rapporter lyft att KTM behöver vidareutveckla och förbättra arbetet med 

internkontroll och måluppfyllelse. Det noteras även att de förtroendevalda  
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revisorerna inte uttalat sig om hur medlemmarna bör förhålla sig till 

årsredovisningen men att de inte riktat några anmärkningar mot direktionen 

eller avstyrkt godkännande av årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 112 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län  

Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25 

Revisionsberättelse för år 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 

Bilaga 1 - Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019-08-31 

Bilaga 2 - Grundläggande granskning 2019 

Bilaga 3 - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 

Bilaga 4 - Revisionsberättelse 2019 Norrtåg AB 

Bilaga 5 - Granskningsrapport 2019 Norrtåg AB 

Bilaga 6 - Revisionsberättelse 2019 Bussgods i Västernorrland 

Bilaga 7 - Granskningsrapport 2019 Bussgods i Västernorrland 

Bilaga 8 - Revisionsberättelse 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Bilaga 9 - Granskningsrapport 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Bilaga 10 - Revisionsberättelse 2019 Samtrans i Västernorrland AB 

Bilaga 11 - Revisionsberättelse 2019 Transitio AB 

Bilaga 12 - Granskningsrapport 2019 Transitio AB 

______  
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§ 57 Dnr 2020-000324 1.1.2.1 

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun, daterad 2020-09-02.  

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 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 

nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 

reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 

till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 

hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 

har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att reglementet för kommunen är 

tydligt gällande ansvarsfördelning för parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 113 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 §81 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

______  
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§ 58 Dnr 2020-000326 1.1.2.1 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  

kommun enligt samhällsnämndens förslag, daterad 2020-09-02.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin 

(SD) och Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (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 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 

att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 

om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 

inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 

länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 

2017-01-30. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det viktigt att revidera föreskrifterna med 

förtydliganden och hänvisning till riktlinjer, föreskrifter och lagrum.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 115 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 § 79 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga – Allmänna ordningsföreskrifter, rev. Juni 2020 

Bilaga -  Allmänna ordningsföreskrifter, rev. September 2020 

______  
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§ 59 Dnr 2019-000519 1.2.2.1 

Tillgänglighetspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta tillgänglighetspolicyn för Härnösands kommun.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Åke Hamrin (V) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Åke Hamrin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till yrkandet.      

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 

Härnösands kommun har tidigare haft en tillgänglighetspolicy som 

beslutades i kommunfullmäktige 2014. Tillgänglighetspolicyn upphörde att 

gälla 2015-12-31. Avsikten var att revidera policyn efter en revidering av 

kommunens övergripande mål, men genomfördes inte vid det tillfället. I 

avsaknad av en policy har nämnder och förvaltningar i sin planering och 

uppföljning av arbetet i verksamheterna förhållit sig till övergripande 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 

2030 och  nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.  

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder och 

handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 

avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 

december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över  
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densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening, se 

bilaga.  

Förslaget bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell för 

uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är inriktad 

mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att utgå från 

MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra 

myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. MFD:s 

uppdrag är att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och 

genomslaget för funktionshinderpolitiken. 

Socialt perspektiv 

Tillgänglighetspolicyn bygger på den svenska funktionshinderspolitiken och  

är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika 

bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 

samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka 

diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras. 

Att förebygga uppkomsten av all form av diskriminering är därför en viktig 

del i arbetet för delaktighet och jämlikhet. Människors individuella 

förutsättningar och behov är också en grundläggande utgångspunkt i arbetet 

för en socialt hållbar utveckling. De mål som har beslutats inom ramen för 

FN:s Agenda 2030, vilka bland annat syftar till att förverkliga mänskliga 

rättigheter för alla, utgör en viktig del i arbetet, liksom förslaget om 

tillgänglighetspolicyn, som vilar på Agenda 2030 och 

funktionshinderpolitikens intentioner. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillgänglighetspolicyn med en grund i MFD och dess övergripande mål, 

uppföljning och analys bidrar till information av vikt till regeringens 

uppföljning och redovisning av hur Sverige och dess kommuner efterlever 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt artikel 7 i konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder 

som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut 

åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor 

som andra barn. Barnrättsperspektivet är en viktig del av målområdena som 

ska belysas i uppföljningen av tillgängligheten i Härnösands kommun.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 116 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga - Tillgänglighetspolicy 

Bilaga - Yttranden och åtgärder 

______  
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§ 60 Dnr 2020-000360 1.1.1.1 

Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Härnösands Energi och Miljö AB:s (Hemab) investering i 

utbyggnad av biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning till en 

kostnad (exklusive externa bidrag) upp till 32 mnkr, samt 

att bevilja kommunal borgen för investeringen. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L), Andreas Sjölander (S), Per-Eric 

Norberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), Lennart Bolander (M), Lennart 

Bergström (SD) och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 

Olle Löfgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP) Lennart Bolander (M), 

Lennart Bergström (SD) och Lotta Visén (S) instämmer till Olle Löfgrens 

(L) yrkande. 

Per-Eric Norberg (C) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt ett avslagsyrkande av Per-Eric Norberg (C). 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Per-Eric Norbergs (C) avslagsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      
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Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Det kommunala elbolaget Härnösands Energi- och Miljö AB (Hemab) har 

hos kommunfullmäktige ansökt om godkännande av investering i utbyggnad 

av biogasanläggningen i Älandsbro samt beviljande av kommunal borgen för 

projektet. Hemställan är i linje med ägardirektivet där det framgår att 

kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i företaget om investering 

överstigande 25 mnkr eller där utökad kommunal borgen krävs.  

Syftet med utbyggnaden av biogasanläggningen är att kunna hantera ökat 

behov av mottagning av insamlat matavfall vilket erbjuder stor 

utvecklingspotential för bolaget och bidrar till såväl kommunens som 

bolagets varumärkesprofilering som innovativ, hållbar och klimatmedveten.  

Projektet faller väl inom företagets fastställda kommunala ändamål samt 

kommunal kompetens. Det fyller även i ägardirektivet uttalade politiska 

viljeinriktningen och ambitionen om att kommunen vill verka för ett hållbart 

samhälle och för långsiktiga klimatneutrala energilösningar samt att 

företaget ska engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som 

stöder nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i 

hållbarhetsfrågor. 

Socialt perspektiv 

Projektet kan komma att skapa enstaka nya arbetstillfällen. 

Ekologiskt perspektiv 

Biogas är en förnybar energikälla och bidrar till cirkulär och hållbar ekonomi 

där avfall utnyttjas och återvinns istället för att deponeras. Projektet bidrar 

till att nå de nationella klimatmålen och har en positiv miljöpåverkan vilket 

beskrivs detaljerat i bilagan till ansökan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Hemab har förutom godkännande av företagets egen investering i projektet 

även ansökt om beviljande av kommunal borgen för lånet som bolaget 

behöver ta för att kunna genomföra investeringen. Beviljandet av kommunal 

borgen innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om utökad 

borgensram för Hemab då den nya investeringen inte inryms under befintligt 

borgenstak.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 119 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Hemställan godkännande av investering 

Hemställan biogasanläggning 

______  
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§ 61 Dnr 2020-000207 1.1.2.1 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  

14,1 miljoner kronor avseende 2019.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Christina 

Lindberg (C), Lennart Bergström (SD), Ingemar Wiklander (KD), Olle 

Löfgren (L), Lotta Visén och Eva Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och bifaller 

Moderaternas reservation från kommunstyrelsens sammanträde den 8 

september 2020. Reservationen lyder:  

Moderaterna reservera sig mot beslutet med motiveringen att det inte finns 

någon anledning att kräva gottgörelse från Mellersta Norrlands 

Pensionsstiftelse, då nuvarande majoritet (S, V, Mp och KD) anser att 

kommunens ekonomi är god! Vilket innebär att det är betydligt bättre att ta 

på sig nya åtaganden för 14,1 miljoner kronor och beta av på den gamla 

pensionsskulden.  

Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Olle Löfgren (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Olstedt-Lundgren (L) instämmer till Olle Löfgrens (L) yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Ingemar Wiklander (KD) och Lotta Visén (S) instämmer till Andreas 

Sjölanders (S) yrkande. 

Christina Lindberg (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och 

bifaller centerpartiets reservation från kommunstyrelsens sammanträde den 8 

september 2020. Reservationen lyder: 
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Centerpartiet vill utöka stiftelsens pensionsåtagande till anställda och 

tidigare anställda i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens 

övervärde till att trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,1 

mnkr avseende 2019.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och avslagsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

avslagsyrkandet.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.   

Votering begärs och verkställs.     

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt avslagsyrkande röstar nej. 

Med 23 ja-röster mot 20 nej-röster, så finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §   

   Ja Nej Avstår 

Andreas Sjölander  S X   

Lotta Visén  S X   

Magnus Oskarsson Lotten Widmark 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 Agneta Jonsson S X    

Johan Nilsson  S X   

Susanne Forsberg  Mats Höglund S X   

Martin Neldén  V X   

Birgitta Alevård  V X   

Åke Hamrin  V X   

Anders Bergqvist Michael Möller Christensen V X   

Knapp Britta Thyr  MP X   

Hibo Abdullahi  MP X   

Per Sander  MP X   
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Ida Skogström Malin Plantin Sjöblom M  X  

Anders Gäfvert  M  X  

Lennart Bolander  M  X  

Margareta Tjärnlund  M  X  

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren M  X  

Christian Wasell  M  X  

Linda Borg  M  X   

Per-Eric Norberg  C  X  

Christina Lindberg  C  X  

Erik Hultin Dunia Ali C  X  

Anette Nordin  C  X  

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C  X  

Olle Löfgren  L  X  

Ingemar Wiklander  KD X   

Mai Nahas Chantal Binua KD X   

Ulrika Jonsson  SD  X  

Kenneth Lunneborg  SD  X  

Sven Ingemar Vernersson Glenn sehlin SD  X  

Lennart Bergström  SD  X  

Anette Åström  SD  X  

Eva Olstedt-Lundgren  L  X  

Kristoffer Bodin  M  X  

Göran Norlander Lennart Mohlin S X   

          

Reservation 

Moderaterna reserverar sig med motiveringen: 

Moderaterna reservera sig till förmån för eget avslagsyrkande med 

motiveringen att det inte finns någon anledning att kräva gottgörelse från 

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse, då nuvarande majoritet (S, V, Mp och 

KD) anser att kommunens ekonomi är god! Det innebär att det är betydligt 

bättre att i första hand ta på sig nya åtaganden för 14,1 miljoner kronor 

och betala av på den gamla pensionsskulden eller kvarhålla dessa medel i 

stiftelse för värdeökning och användas på annat sätt i framtiden. 

 

Liberalerna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom Moderaternas 

reservation. 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 

beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 

urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 

kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 

göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 

förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 

avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 
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föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 

pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 

med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 

pensionsutgifter för år 2019. Kommunen har betalt ut 14,1 miljoner kronor i 

pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt 

stiftelsens ändamål.  

Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel 

uppgår till 213,4 mnkr och pensionsåtagande till 114,8 mnkr enligt 

årsredovisning 2019. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse 

med god marginal.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 128 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

______  
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§ 62 Dnr 2020-000367 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

25 januari 

22 februari 

29 mars 

26 april 

24 maj 

14 juni 

27 september 

25 oktober 

22 november 

20 december 

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 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 129 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-12 

Bilaga – Sammanträdestider 2021 

 

______  
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§ 63 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om förvärv av 

fastigheten Rådhuset 4, ses som besvarade 

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 

kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M), Andreas Sjölander (S), Glenn 

Sehlin (SD), Per-Eric Norberg (C), Olle Löfgren (L), Åke Hamrin (V), 

Knapp Britta Thyr (MP), Christina Lindberg (C), Lennart Bergström (SD), 

Anders Gäfvert (M), Lennart Bolander (M), Krister Fagerström McCarty (S), 

Eva Olstedt-Lundgren (L), Linda Borg (M) och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 

Ingemar Ljunggren (M) yrkar avslag. 

Glenn Sehlin (SD), Per-Eric Norberg (C), Olle Löfgren (L),  Christina 

Lindberg (C), Lennart Bergström (SD), Anders Gäfvert (M), Lennart 

Bolander (M), Eva Olstedt-Lundgren (L), Linda Borg (M), instämmer till 

Ingemar Ljunggrens (M) yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åke Hamrin (V), Knapp Britta Thyr (MP), Krister Fagerström McCarty (S) 

och Lotta Visén (S) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och avslagsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

avslagsyrkandet.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.   

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt avslagsyrkande röstar nej. 

Med 23 ja-röster mot 20 nej-röster, så finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §   

   Ja Nej Avstår 

Andreas Sjölander  S X   

Lotta Visén  S X   

Magnus Oskarsson Lotten Widmark 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 Agneta Jonsson S X    

Johan Nilsson  S X   

Susanne Forsberg  Mats Höglund S X   

Martin Neldén  V X   

Birgitta Alevård  V X   

Åke Hamrin  V X   

Anders Bergqvist Michael Möller Christensen V X   

Knapp Britta Thyr  MP X   

Hibo Abdullahi  MP X   

Per Sander  MP X   

Ida Skogström Malin Plantin Sjöblom M  X  

Anders Gäfvert  M  X  

Lennart Bolander  M  X  

Margareta Tjärnlund  M  X  

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren M  X  

Christian Wasell  M  X  

Linda Borg  M  X   

Per-Eric Norberg  C  X  

Christina Lindberg  C  X  

Erik Hultin Dunia Ali C  X  

Anette Nordin  C  X  

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C  X  

Olle Löfgren  L  X  
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Ingemar Wiklander  KD X   

Mai Nahas Chantal Binua KD X   

Ulrika Jonsson  SD  X  

Kenneth Lunneborg  SD  X  

Sven Ingemar Vernersson Glenn sehlin SD  X  

Lennart Bergström  SD  X  

Anette Åström  SD  X  

Eva Olstedt-Lundgren  L  X  

Kristoffer Bodin  M  X  

Göran Norlander Lennart Mohlin S X   

          

Reservation 

Moderaterna reservera sig till förmån för eget avslagsyrkande med 

motiveringen. 

Vi menar att det är idiotiskt att förvärva en fastighet utan att använda sig av 

köparens rätt att verkställa ”Undersökningsplikten” innan förvärv. Det 

föreligger också stora brister vad gäller statusbesiktning av fastigheten, då 

det inte finns några handlingar som styrker att densamma är gjord. Den 

ekonomiska redovisningen är heller inte tillfyllest, då det inte framgår vad 

slutnotan kommer att hamna på, när alla synliga brister är åtgärdade. Den 

kalkyl som är upprättad bygger på att Socialnämnden/Socialförvaltningen 

finansierar köpet genom att man betalar en alldeles för hög hyra utifrån ett 

Härnösandsperspektiv, det är hyror som hör hemma i större städer så som, 

Uppsala, Västerås, Örebro, Norrköping, Linköping mfl. 

Sverigedemokraterna reserverar sig med följande motivering: 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet på samtliga punkter. 

Motiveringen är att det saknas en statusbesiktning som underlag för 

fastighetens värdering samt de eventuella kostnader som kan uppstå på grund 

av brister och fel i fastigheten. 

 

Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Härnösands kommunfastigheter inkom med en hemställan om att föreslå 

Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av fastigheten 

Rådhuset 4. Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11 

som beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av 

följande frågeställningar: 

Extern oberoende värdering 

Extern oberoende utredning om fasadens status 

En s.k. Statusbesiktning för fastigheten i övrigt 
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Yttrande från Socialnämnden i fråga 

Strategidokument, varför affären ska göras 

Yttrandet från socialnämnden har skett genom socialnämndens ordförandes 

beslut att uppdra till Socialförvaltningen att yttra sig, för nämndens räkning. 

Besvarandet av frågeställningar, se bilagor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 62 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-02-24 § 11 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, svar på återremiss 2020-02-

26 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 - Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 - Köpekontrakt Rådhuset 4 

Bilaga - Socialnämndens yttrande 

Bilaga - Värdeutlåtande 

Bilaga - Statuskontroll 

Informationsblad Mäklarhuset 

Protokollsutdrag KS 2020-02-04 § 35  

Komplettering - Återremiss - Hemställan om förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4 

 

______  
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§ 64 Dnr 2020-000393 1.1.1.1 

Översyn arvoden och den politiska organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av den politiska 

organisationen och arvoden, samt  

att beredningen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium samt en 

ledamot från var och ett av partierna som inte ingår i presidiet           

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 

Översyn görs av den politiska organisationen och de politiska arvodena. 

Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att initiera ett arbete med 

att genomföra översynen.  

Översynen kommer att ske genom en tillfällig fullmäktigeberedning som 

består av fullmäktiges presidium samt en ledamot från var och ett av 

partierna som inte ingår i presidiet.           

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2020-09-15 § 47      

______  
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§ 65 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Carl-Fredrik Edgren (V) som ledamot i AB 

Härnösandshus, 

att bevilja avsägelse från Mårten Holmström (L) som ersättare i 

samhällsnämnden,   

att bevilja avsägelse från Hans Olof Asplund (L) som ersättare i 

arbetslivsnämnden, 

att bevilja avsägelse från Malin Lindroth (V) som ersättare i socialnämnden, 

att bevilja avsägelse från Basel Aljamal (S) som ersättare i AB 

Härnösandshus,  

att bevilja avsägelse från Elise Bystedt (SD) som nämndeman i 

Ångermanlands tingsrätt,  

att bevilja avsägelse från Lina Christina Halvarsson (S) som ledamot i 

skolnämnden, 

att bevilja avsägelse från Charlotte Bystedt (SD) som ersättare i 

socialnämnden,  

att bevilja avsägelse från Linda Borg (M) som ledamot i skolnämnden,  

att bevilja avsägelse från Karl Hultin (V) som ledamot i revisionen, samt 

att bevilja avsägelse från Börje Karlsson (SD) som ledamot i 

samhällsnämnden. 

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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Beslutsunderlag 

Avsägelse från Carl-Fredrik Edgren (V), 2020-06-23 

Avsägelse från Mårten Holmström (L), 2020-06-24 

Avsägelser från Hans Olof Asplund (L), 2020-07-13 

Avsägelse från Malin Lindroth (V), 2020-08-20 

Avsägelse från Basel Aljamal (S), 2020-08-24  

Avsägelse Elise Bystedt (SD), 2020-09-10 

Avsägelse Lina Christina Halvarsson (S), 2020 

Avsägelse Charlotte Bystedt (SD), 2020-09-21 

Avsägelse Linda Borg (M), 2020-09-21 

Avsägelse Karl Hultin (V), 2020-09-22  

Avsägelse Börje Karlsson (SD), 2020-09-23    

 

______  
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§ 66 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Anna Andersson (L) som ersättare i samhällsnämnden,  

att välja Elna Lundgren (L) som ersättare i arbetslivsnämnden, 

att välja Kalle Hultin (V) som ledamot och ordförande i AB Härnösandshus,  

att välja Gabriel Hjelm (M) som ersättare i kommunstyrelsen,  

att välja Angelica Lindberg (M) som ledamot i skolnämnden, 

att välja Charlotte Bystedt (SD) som ledamot i samhällsnämnden, samt 

att välja Lina Bergström (V) som ersättare i socialnämnden 

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 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 67 Dnr 2020-000013 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 

beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Regionfullmäktige 2020-06-17 – Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 

Sundsvalls kommun fullmäktige 2020-05-25 – Region Västernorrlands 

försäljning av aktier i Ostkustbanan AB 

Kramfors kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Ansvarsfrihet för direktionen 

i Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 2019 

Sollefteå kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Taxor 2020-2023 för 

verksamheter inom Räddningstjänsten 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2020-08-27 § 113 – Ej verkställda 

gynnande beslut 

Revisionsberättelse för stiftelse samförvaltade av Härnösands kommun år 

2019 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets protokollsförslag - Ärenden för kännedom 2020 

Bilaga - Ärenden för kännedom 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(54) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation ” Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vägar 

avstängda för vindkraftstransporter?” får ställas och svar ges på kommande 

sammanträde.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M) och 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.       

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Vägar avstängda för 

vindkraftstransporter, 2020-09-28      

______  
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§ 69 Dnr 2020-000070 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 

Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om krisledningsnämnden ska 

upphöra? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om varför vägarbeten startar tidigt på våren 

och avslutas sent på hösten, och under hela sommaren händer ingenting? 

Knapp Britta Thyr (MP) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om det blir något möte med Andreas 

Sjölander (S) om Yrkeshögskolans framtid? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Knapp Britta Thyr (MP ställer en fråga om hur Liberalerna på ett konkret 

sätt vill främja biologiskt mångfald i Härnösands kommun? 

Olle Löfgren (L) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om Yrkeshögskolan och ansökan 

om att bli huvudman i Yrkeshögskolan Sjöfart? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Linda Borg (M) ställer en fråga om IT avdelningen och vill veta varför man 

tar hjälp av Callcenter från Sundsvall? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Socialnämnden har överstigit 

lönekostnaderna med 5 mnkr på grund av Covid 19? 

Krister Fagerström McCarty (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om pendlarparkering i Brunne. 
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Knapp Britta Thyr (MP) tar med sig frågan. 

Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om vad är skälig tid för att få ett 

svar på en motion? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 


