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Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 19 juni 2017 kl 09:15–10.15, 10.40–11.55, 13.15–14.00,
14.05–16.00
Ajournering kl 10.15–10.40, 11.55–13.15, 14.00–14.05, 14.20–14.40

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s. 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör och Ina Lindström, kommunsekreterare

Justerare

Michael Möller-Christensen (V) och Anders Gäfvert (M)

Se närvarolista på s. 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 96-98, 101112, 114-119

Ina Lindström

Ordförande
Andreas Sjölander

Justerare
Michael Möller-Christensen

Anders Gäfvert

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-07-17
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Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

Närvaro och voteringslista
Ledamot
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Monica Fällström
Roland Strömqvist
Ann-Christin Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oscarsson
Rune Danielsson
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Jasenko Omanovic
Ann Catherine Genberg
Björn Nordling
Pousha Mohammady
Christina Gärdin
Christina Höj Larsen
Ingrid Nilsson

Ersättare

Parti

Mats Höglund § 98

Krister Eriksson § 98

Krister Fagerström McCarty

Anders Bergman § 96-105
Michael Möller Christensen
Inger ersättare närvarande § 98

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V

Närvaro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§ 102
§ 108
Ja Nej Ja Nej
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

§ 96-97,
99-119

Martin Neldén
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Eriksson
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Leif Jonsson
Jonny Lundin
Sven Westerlund
Christina Lindberg
Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar Vernersson
Lars-Edvin Lundgren

Åke Hamrin
Jeff Forssell
Abdelmotaleb Ben Salem

Karl-Einar Björner

Lennart Böhlin

Sonny Anderson § 96-102

Ingemar Bylund
Ingen ersättare närvarande § 96105

V
MP
MP
MP
MP
M
M
M
M
M
M
C
C
C
L
L
KD
SD
SD

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
Avstår
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
X
X
X

X
X

§ 96-105

X
§ 106-119

Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Andreas Sjölander

Justerandes sign

SD
M
MP
S

Utdragsbestyrkande
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X
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X
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Närvarolista
Ersättare

Parti

Lars Zetterlund

S

Närvaro Tjänstg.
X
§103-116

Lennart Mohlin

S

X
§103-116

Krister Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Krister Eriksson
Louise Solin
Issam Sassi
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Abdelmotaleb Ben Salem
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingemar Bylund

Justerandes sign

S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
M
M
M
M
C
C
L
L
KD
KD
SD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jasenko Omanovic
Christina Gärdin § 96-105
Anders Byquist § 98
Maud Byquist § 98

Christina Höj Larsen
Martin Neldén
Jeff Forssell
Karin Frejarö
Göran Virén Sjögren
Leif Jonsson

Christina Lindberg § 96-102

Sven Ingemar Vernersson

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 96

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017........................................................................ 6
§ 97

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017........................................... 7
§ 98

Dnr 2017-000244 107

Årsredovisning för år 2016 Samordningsförbundet Härnösand Timrå ................. 8
§ 99

Dnr 2017-000191 042

Årsredovisning 2016 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län ........................................................................................... 9
§ 100 Dnr 2017-000181 042

Årsredovisning för år 2016 för Räddningstjänsten Höga KustenÅdalen .............................................................................................................. 10
§ 101 Dnr 2017-000293 042

Fyramånadersbokslut april 2017 Härnösands kommun..................................... 11
§ 102 Dnr 2017-000309 041

Mål, budget och skattesats 2018 ....................................................................... 12
§ 103 Dnr 2017-000085 140

Motion - Jobbmässa .......................................................................................... 14
§ 104 Dnr 2017-000101 001

Motion om att inrätta en Landsbygdsnämnd...................................................... 16
§ 105 Dnr 2016-000342 761

Medborgarförslag - Tobaksfri skola ................................................................... 18
§ 106 Dnr 2017-000183 040

Köp av aktier i Inera AB .................................................................................... 19
§ 107 Dnr 2017-000149 003

Program - Giftfri vardag (Kemikaliehantering) ................................................... 20
§ 108 Dnr 2017-000236 252

Förvärv, del av fastigheten Seminariet 16 ......................................................... 21
§ 109 Dnr 2017-000238 840

Ansökan om fortsatt ägande och verksamhet för Höga Kusten
Destinationsutveckling AB 2018 och framåt ...................................................... 23
§ 110 Dnr 2017-000172 706

Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende samt
ändring av avgiftsutrymme ................................................................................ 25
§ 111 Dnr 2017-000290 510

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de
fyra nordliga länen ............................................................................................ 27
§ 112 Dnr 2016-000291 107

Ägardirektiv Technichus i Mittsverige AB .......................................................... 29
§ 113 Dnr 2017-000316 001

Ändrad nämndsorganisation ............................................................................. 30
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§ 114 Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017 ............................................................................................... 32
§ 115 Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017............................................................................................... 33
§ 116 Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017 ......................................... 34
§ 117 Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 35
§ 118 Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 36
§ 119 Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 37
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§ 96

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om
aktuella granskningar
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

§ 97

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att inga frågor inkommit.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-06-19
Kommunfullmäktige

§ 98

Dnr 2017-000244 107

Årsredovisning för år 2016 Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand Timrå
2016, samt
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet.
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
Anders Byquist (S), Maud Byquist (S) och Ingrid Nilsson (V) deltar inte i
sammanträdet på grund av jäv.
Bakgrund
Samordningsförbundet Härnösand Timrå har inkommit med årsredovisning
för 2016. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarfrihet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 2017-000191 042

Årsredovisning 2016 - Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Årsredovisningen för Kollektivtrafikmyndigheten 2016,
att bevilja direktionen och samt de enskilda medlemmarna i densamma
ansvarsfrihet, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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
Andreas Sjölander (S), Jonny Lundin (C), Sara Nylund (S) och KnappBritta
Eriksson (MP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har
inkommit med årsredovisning för 2016. Revisorerna tillstyrker att
direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

§ 100

Dnr 2017-000181 042

Årsredovisning för år 2016 för Räddningstjänsten Höga
Kusten-Ådalen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
2016, samt
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Jäv
Rune Danielsson (S), Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M) deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har inkommit med årsredovisning
för 2016. Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda
ledamöterna beviljas ansvarfrihet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 2017-000293 042

Fyramånadersbokslut april 2017 Härnösands kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna fyramånadersbokslutet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun redovisar för första fyramånaderna ett positivt resultat
på 25,7 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2016 var 31 ,2 m n kr. Det innebär att det
löpande driftsresultatet har försämrats med 5,5 mnkr. Resultatet enligt
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på -2,8 mnkr.
Nämnderna redovisare ett överskottjämfört med budget på 2,9 mnkr
exklusive semesterlöneskuld, pensionskostnader samt upplupna timlöner.
Kommunstyrelsen är den enda nämnd/styrelse som har positiv avvikelse mot
budget, vilket täcker upp underskottet på resterande nämnder.
Nämndernas resultat för 2016 var 18,5 mnkr vilket är 15,6 mnkr sämre.
Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på 17,6 mnkr (l, 1 %
av skatteintäkter och statsbidrag), vilket följer den antagna justerade
budgeten 2017. Ekonomiavdelningen bedömer att balanskravet för 2017
kommer att klaras.
Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr 2017-000309 041

Mål, budget och skattesats 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta majoritetens förslag till budget 2018 i enlighet med bilaga,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med bilaga,
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 2018 har rätt att nyupplåtna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2018, samt
att skattesatsen 2018 ska vara oförändrad 23,34 kronor.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), KnappBritta
Eriksson (MP), Ingrid Nilsson (V), Jonny Lundin (C), Eva Olstedt-Lundgren
(L), Ingemar Wiklander (KD), Åke Hamrin (V), Ida Skogström (M),
Margareta Tjärnlund (M), Ann-Christin Myrgren (S), Krister Fagerström
McCarty (S), Lennart Bolander (M), Sara Nylund (S) och Olle Löfgren (L).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
KnappBritta Eriksson (MP), Ingrid Nilsson (V), Åke Hamrin (V), AnnChristin Myrgren (S), Krister Fagerström McCarty (S) och Sara Nylund (S).
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till det gemensamma budgetförslaget från
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. I yrkandet
instämmer Jonny Lundin (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Ingemar Wiklander
(KD), Ida Skogström (M), Margareta Tjärnlund (M), Lennart Bolander (M)
och Olle Löfgren (L).
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102 forts
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med liggande förslag röstar ja och den som vill besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat finner du i
tabellen på s. 2.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Avståenden
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Bakgrund
Majoriteten och alliansen har presenterat sina respektive förslag till mål,
budget och skattesats 2018.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr 2017-000085 140

Motion - Jobbmässa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Fred Nilsson (S), Dick Söderkvist
(SD), Olle Löfgren (L) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionens tre sista att-satser. I yrkandet
instämmer Dick Söderkvist (SD), Olle Löfgren (L) och Anders Gäfvert (M)
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande från Ida Skogström (M).
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser
att besluta i enlighet med yrkande från Ida Skogström (M).
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Ida Skogström (M) har i en motion som inkom 2017-02-23 föreslagit att
Härnösands kommun bland annat ska instifta en jobbmässa.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 överlämna motionen till
kommunstyrelse för beredning.
Tillväxtavdelningen instämmer helt i motionens anslag om att arbetet med
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103 forts
arbetslöshet och attraktivitet för Härnösand behöver stärkas. Vi har ovan
beskrivit en del av det arbete som pågår. Härnösands kommun tillsammans
med både Arbetsförmedling och näringslivet erbjuder idag möjlighet till ett
flertal mässor och samarbetet med AF ska dessutom stärkas.
Kopplingen mellan skola och näringsliv finns idag och utvecklas
kontinuerligt. Tillväxtavdelningen ska tillsammans HNEF arbeta fram ett
förslag för att ytterligare stärka förbindelsen till näringslivet.
Att i huvudsak stötta näringslivets behov är en av våra viktigaste frågor. Det
är därför avgörande att arbetet utvecklas än mer i samarbete med
näringslivet.
Vi ser den gemensamma kraften i den antagna tillväxtstrategin och
handlingsplan för näringsliv i samarbete med HNEF som viktiga redskap när
det gäller detta. Handlingsplanen för näringsliv föreslås innehålla indikatorer
i motionens riktning som ska följas upp årligen, och därmed även presenteras
för kommunstyrelsen. Tillväxtavdelningen anser att utifrån ovanstående
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-08
Motion – Jobbmässa
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Dnr 2017-000101 001

Motion om att inrätta en Landsbygdsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad så tillvida att frågan kommer att hanteras av
fullmäktiges tillfälliga beredning för översyn av den politiska organisationen
och arvoden.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Dick Söderkvist (SD).
Yrkanden
Dick Söderkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser
att besluta i enlighet med bifallsyrkandet.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Sverigedemokraterna framför i en motion att Härnösands kommun ska
inrätta en landsbygdsnämnd som ska verka för att garantera och stimulera
utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör
landsbygden i Härnösands kommun. De föreslår vidare att
landsbygdsnämnden inom sitt ansvarsområde ska ansvara för beslut om och
fördelning av medel till landsbygdsutveckling, verka för kunskapsspridning
om landsbygdsfrågor, uppmärksamt följa villkor för bosättning och
Forts
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företagande på landsbygden, etablera god kontakt med allmänheten, nätverk,
föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd samt stödja
och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingssatsningar.
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen
och de politiska arvodena. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2017 att
tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av den politiska
organisationen och arvoden. Den tillfälliga fullmäktigeberedningen består av
fullmäktiges presidium samt en ledamot från vart och ett av de partier som
inte ingår i presidiet.
Motionens innehåll kommer att diskuteras i kommunfullmäktiges tillfälliga
beredning för översyn av den politiska organisationen och arvoden.
Beredningen har i uppdrag att göra en översyn av hela den politiska
organisationen i kommunen. För att få en helhetssyn är det naturligt att
beredningen även får ta ställning till inrättandet av en eventuell
landsbygdsnämnd.
Därmed anser kommunledningskontoret att motionen bör anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion om att inrätta en landsbygdsnämnd, 2017-03-01
______
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Dnr 2016-000342 761

Medborgarförslag - Tobaksfri skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till det uppdrag som
Rådet för trygghet och hälsa nyligen har givit om att arbeta för en tobaksfri
skola
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till fullmäktige 2016-06-09 angående en
Tobaksfri skola. Som förslag föreslås att skolan blir tobaksfri, det vill säga
att användande av alla sorters tobaksprodukter inte ska vara tillåtna under
skoltid. Detta ska gälla elever, lärare och annan personal på skolan.
Hänvisning har getts till Barnkonventionen och tobakslagen - barnets bästa
ska beaktas och barns rätt att skyddas från tobak.
I dag har vi rökfri arbetstid för kommunens anställda med undantag för
lunchrasten. Snuset innefattas inte av den rökfria arbetstiden.
Under våren 2017 har Rådet för trygghet och hälsa gett uppdrag till en
arbetsgrupp att arbeta med Tobaksfri skola. I uppdraget ingår att arbeta fram
dokument och lämpliga aktiviteter för att uppnå målet - en tobaksfri skola.
Kommunledningskontoret anser därför att frågan om tobaksfri skola redan är
aktualiserad och att arbete pågår.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000183 040

Köp av aktier i Inera AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt
att det finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd for digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Frågan om ändrat
ägande och ändrad verksamhetsinriktning får lnera AB har diskuterats under
många år. Inte minst har företrädare for landsting och regioner uttalat sitt
stöd for en fårändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings och beslutsprocess
beslutade styrelsen for SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL
Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017
kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000149 003

Program - Giftfri vardag (Kemikaliehantering)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Program – Giftfri vardag
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Eriksson (MP).
Yrkanden
Knapp Britta Eriksson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun som miljökommun har tagit fram förslag till Program –
Giftfri vardag (Kemikaliehantering). Programmet har skickats på remiss till
samtliga nämnder och bolag. Remissvaren skulle vara
kommunledningskontoret tillhanda senast den 1 maj 2017.
Förslaget till programmet är i huvudsak framtaget för att stödja kommunens
arbete för en giftfri vardag, samt att minska risker för negativa effekter på
människor och miljö. Programmet ska stödja förvaltningarnas arbete med att
dokumentera och fasa ut befintliga produkter och varor, undvika farliga
kemikalier vid inköp och när det är möjligt sträva efter ett ansvarsfullt
återbruk av varor.
Efter remisstiden har kommunledningskontoret arbetat in delar av
remissvaren i förslag till Program – Giftfri vardag (Kemikaliehantering).
Beslutsunderlag
Remissvar från Härnösand Energi & Miljö, Skolnämnden,
Socialförvaltningen och Samhällsförvaltningen.
______
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Dnr 2017-000236 252

Förvärv, del av fastigheten Seminariet 16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslaget köpekontrakt, avseende del av Seminariet 16,
att anvisa 4 000 000 kr för förvärvet ur kommunens likvida medel, samt
att anvisa 90 000 kr för lagfarts- och fastighetsbildningskostnader ur
kommunstyrelsens resultat.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Eva Olstedt-Lundgren (L), Fred
Nilsson (S), Dick Söderkvist (SD), Ida Skogström (M) och Sara Nylund (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på ärendet. I yrkandet instämmer Eva
Olstedt-Lundgren (L), Dick Söderkvist (SD) och Ida Skogström (M).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer Sara
Nylund (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om avslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser
att besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser
att besluta i enlighet med avslagsyrkandet.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med liggande förslag röstar ja och den som vill besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.
Forts
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Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat finner du i
tabellen på s. 2.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
Bakgrund
Folkskollärarseminariet Kastellgatan i Härnösand, med tillhörande
gymnastiksal byggdes 1905 - 1907. Arkitekt var Gustaf Hermansson, som
även ritat ett 30-tal byggnader i Sundsvall och Sofia kyrka i Stockholm.
Under 1949-1950 byggdes skolan och gymnastiksalen ihop. I Seminariet
pågick småskole-och folkskollärarutbildningar och blev därefter
lärarhögskola fram till 1977. (Folkskoleseminariet flyttade under1940-talet
till dövskolans lokaler på Södra vägen, nuvarande Kiörningskolan, for att i
början på 1970-talet som lärarhögskola åter hamna i lokalerna på
Kastellgatan.) Statlig högre utbildning i länet lades 1977 samman till
högskolan i Sundsvall/Härnösand, vilken 1993 uppgick i Mitthögskolan som
i sin tur 2005 blev till Mittuniversitetet
Bostadsbristen i Härnösand är omvittnat stor, såväl kommunägda
Härnösandshus som de privata fastighetsägarna har fullt i sina lägenheter.
Representanter for tillväxtavdelningen och Härnösandshus påbörjade av den
anledningen under hösten 2016 en dialog med fastighetsägaren Klövern
Sjöbefälet AB om att förvärva del av fastigheten Kastellgatan 16.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000238 840

Ansökan om fortsatt ägande och verksamhet för Höga
Kusten Destinationsutveckling AB 2018 och framåt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Härnösands kommun from 2018-01-01 fortätter ingå i delägarskap
tillsammans med kommunerna Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik, med
25 % vardera, i Höga kusten Destionationsutveckling AB,
att bifogat aktieägaravtal för Höga kusten Destinationsutveckling AB
godkänns,
att föreslagit ägardirektiv för Höga kusten Destinationsutveckling AB
godkänns,
att ur kommunstyrelsens budget 2018, för köp av tjänster i bolaget, anvisa 1
492 tkr,
att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster i bolaget efter 2018 i
kommande budgetarbetet, samt
att beslutet gäller under förutsättning av övriga kommuners medverkan.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Yrkanden
Sara Nylund (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Samarbetsavtalet mellan Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks
Forts
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kommuner gällande besöksnäringsfrågor löper ut per 2017-12-31.
Kommunerna har genom bildandet av Höga Kusten Destinationsutveckling
AB samarbetat i besöksnäringsfrågor under de tre senaste åren. När nu
avtalsperioden löper ut är det styrelsens önskan att bolaget under kommande
år får fortsätta sin verksamhet utifrån den inriktning som tidigare beslutats.
Genom bildandet av Höga Kusten destinationsutveckling tog de fyra
ägarkommunerna 2014 ett stort och strategiskt viktigt beslut att samverka om
utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. All nationell expertis är
överens om att utveckling sker när större geografiska områden samverkar
och att framtidens jobb skapas just inom besöksnäringen. Varumärket Höga
Kusten har genom det nära samarbete som Höga Kusten
destinationsutveckling och Höga kusten turism skapat under de senaste tre
åren blivit en av Sveriges förnärvarande hetaste destinationer. Visit Sweden
har också som nämnts utpekat Höga Kusten som ett av de intressantaste
områdena i Sverige med störst potential att kunna bli en destination med
internationell attraktionskraft.
Genom det grundläggande analysarbete som gjordes under 2016 med att ta
fram destinationens viktigaste framtida strategiska utvecklingsområden har
ägarkommunerna genom bolaget en tydlig plan och struktur över vad som
bör fortsätta prioriteras inom besöksnäringen i Höga Kusten för att den
positiva utvecklingen skall fortsätta.
Styrelsen är också överens om att verksamheten som hittills haft en reglerad
avtalstid (2014-04-01 – 2017-12-31) i framtiden mest tjänar på att
ägaravtalen löper årsvis med en reglerad uppsägningstid om 24 månader
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000172 706

Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt
boende samt ändring av avgiftsutrymme
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att införa ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende till
en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet från och med 2017-09-01,
att 100 % av avgiftsutrymmet ska ligga till grund för beslut om avgift för
brukare som får hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarty (S), Margareta Tjärnlund
(M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Krister Fagerström McCarty (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Margareta Tjärnlund (M) yrkar avslag på liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslagsyrkande.
Forts
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Bakgrund
Sedan 2002 finns en lagstadgad maxtaxa som den högsta avgift som
kommunerna får ta ut för sin hemtjänst. Denna maxtaxa höjdes 2016.
Härnösand har idag den gamla nivån på 1 792 kr och vill nu höja till den nya
nivån på 2 013 kr för att få bättre täckning för kostnader, vilka har ökat
snabbare än prisbasbeloppet. En höjning av maxtaxan innebär inte att alla
med hemtjänst får en höjning av sin avgift, då varje persons avgift beräknas
individuellt.
Avgifter för hemtjänst i Härnösand beräknas idag olika beroende på hur du
bor. Bor du i särskilt boende har du en viss avgift, men om du bor i ordinärt
boende har du en annan. Det beror på att avgiften beräknas på olika stora
delar av avgiftsutrymmet. För särskilt boende räknas på hela
avgiftsutrymmet, medan det på ordinärt boende räknas på endast 60 % av
avgiftsutrymmet. Denna olikhet innebär till exempel att om avgiften är 1 000
kr i särskilt boende, blir den endast 600 kr i ordinärt boende, om allt annat är
lika. För att följa likställighetsprincipen ändras nu så att det blir lika för alla,
oberoende av hur du bor. Detta innebär en höjning för dem som bor i
ordinärt boende.
Dessa två åtgärder – förändringen av beräkningsgrunden för avgiften samt
höjningen av maxtaxan – beräknas ge ökade intäkter på ca 2,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2017-03-23
Socialförvaltningen, missivskrivelse 2017-03-14
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-03-14, med bilagor
Remissvar från Tillgänglighetsrådet 2017-05-02
Remissvar från Kommunala pensionärsrådet 2017-05-19
______
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Dnr 2017-000290 510

Beslut inför bildandet av en gemensam
bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten
AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av
102 250 kronor,
att godkänna att köpeskillingen på 102 250 kronor för 25 procent av aktierna
i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) regleras genom
försäljningsvärdet från Bussgods i Västernorrland AB,
att godkänna att Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar
Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,
att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods
Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kronor,
att godkänna att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från
Bussgods i Västernorrland AB,
att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit
på 2 500 000 kr för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring), samt
att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att
samtliga medlemmar beslutar anta dem.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Forts
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Bakgrund
Bussgods i Västernorrland AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län AB. Kommunalförbundets
medlemmar är kommunerna och Landstinget i Västernorrland.
I Kommunalförbundets förbundsordning framgår att förbundet ska söka
medlemmarnas godkännande för att ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser.
Bussgods transporterar gods för privatpersoner och företag. Många av
frakterna går med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är
bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods och därför
en viktig samhällstjänst.
I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och
länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till
vd/myndighetschef att utreda möjligheterna att sammanföra
bussgodsverksamheterna till en gemensam organisation. Motivet bakom
uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära bättre
möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka intäkterna
samt säkerställa bolagets framtid. Målet är ett gemensamt bussgodsbolag där
varje län äger 25 procent av aktierna.
För att kunna gå vidare med bildandet av det nya bolaget krävs godkännande
av respektive medlems kommunfullmäktige.
Samtliga medlemmar ska enligt förbundsordningen ge sitt godkännande till
förändringen.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2016-000291 107

Ägardirektiv Technichus i Mittsverige AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det reviderade föreslagna ägardirektivet för Technichus i Mittsverige
AB.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lennart Bolander (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att en punkt läggs till under 4.3 som lyder
”investeringar över 1 miljon kronor”. I yrkandet instämmer Lennart
Bolander (M)
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, det justerade liggande förslaget.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet det justerade liggande förslaget.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med det justerade liggande förslaget.
Bakgrund
Ärendet om ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB blev i juni 2016
återremitterat från kommunfullmäktige. Då bolaget har genomgått och
kommer fortsätta genomgå stora förändringar har ärendet om ägardirektiv
fått avvakta. Ett förslag finns nu framtaget som ger en bra grund för det
fortsatta utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000316 001

Ändrad nämndsorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upplösa arbetslivsnämnden med omedelbar verkan,
att entlediga samtliga förtroendevalda i arbetslivsnämnden med omedelbar
verkan,
att flytta arbetslivsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen,
att uppdra till kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för översyn av den
politiska organisationen och arvoden att senast i september 2017 återkomma
med förslag på framtida organisation av verksamhetsområdet arbetsmarknad,
vuxnas lärande och mottagning av nyanlända,
att anta reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder,
samt
att förklara paragrafen omdelbar justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Anders Gäfvert (M), Ingemar
Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Anders Byquist (S), Christina
Lindberg (C), Lennart Bolander (M), Olle Löfgren (L), Björn Nordling (S),
Margareta Tjärnlund (M), Fred Nilsson (S), Sven Westerlund (C) och
Kristoffer Bodin (M).
Yrkanden
Göran Norlander(S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Björn Nordling (S)
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska avslås. I yrkandet instämmer
Ingemar Wiklander (KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Anders Byquist (S),
Christina Lindberg (C), Lennart Bolander (M), Margareta Tjärnlund (M),
Sven Westerlund (C) och Kristoffer Bodin (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
Forts
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liggande förslag.
Ordförande frågar sedan 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
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja, och den som vill avslå detsamma röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
närvaro- och voteringslistan på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Anders Byquist (S), Monica
Fällström (S), Roland Strömqvist (S) och Maud Byquist (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för avslagsyrkande
Bakgrund
Med anledning av den uppmärksammade arbetsmiljösituationen vid
arbetslivsförvaltningen, där svåra arbetsförhållanden mellan
arbetslivsnämnden och arbetslivsförvaltningen lett till en ohållbar
arbetssituation för personalen. Dialog om de problematiska förhållandena
har pågått under flera år. Trots byte av ledande tjänsteman vid fyra tillfällen
de senaste fem åren kvarstår de allvarliga arbetsmiljöproblemen, där
samtliga ledande tjänstemän ger en samstämmig bild av förhållandena.
Kommunens mål och värdegrund måste vara vägledande vid såväl arbete i
kommunens förvaltningar som i det politiska arbetet i och runt nämnderna.
Härnösand ska uppfattas som en arbetsgivare som tar för ansvar för att vara
en jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
För att lösa de långvariga problematiska förhållandena mellan
arbetslivsnämnden och arbetslivsförvaltningen föreslår fullmäktiges
presidium att arbetslivsnämndens verksamhetsområde flyttas till
kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden upplösas.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen från Per Sander (MP) gällande uppdraget som ledamot
i samhällsnämnden, samt
att bevilja avsägelsen från Anita Adolfsson (S) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
Per Sander (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsnämnden
Anita Adolfsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Avsägelse, Per Sander (MP), 2017-06-09
Avsägelse, Anita Adolfsson (S), 2017-06-12
______
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Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Lisa Dahlén (MP) till ledamot i samhällsnämnden,
att utse Rolf R Andersson (S) till ny nämndeman i Ångermanlands Tingsrätt,
samt
att hos länsstyrelsen begära att en ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Anita Adolfsson (S) utses genom ny sammanräkning.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-19
Kommunfullmäktige

§ 116

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges 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.
Revisionen – Genomförd enkätundersökning
Styrelsen för Technichus i Mittsverige AB – Resultat april 2017
Beslutsunderlag
______
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Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig KnappBritta Eriksson (MP)
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
Bakgrund
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag
ska återredovisa fattade beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Grillplatser Södra
Sundet
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Helgöppet gym
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Kvällstrafik
ytterområdena
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Ny idrottshall
Beslut i Samhällsnämnden angående Medborgarförslag – Ny sporthall
______
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Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Jonny Lundin (C) ställer en fråga angående elevhälsan. Frågan besvaras av
skolnämndens ordförande Ann-Christin Myrgren (S).
Eva Olstedt-Lundgren (L) ställer en fråga angående broöppningar. Frågan
besvaras av samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om sin födelsedagspresent. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Lars-Edvin Lundgren (SD) ställer en fråga angående arbetet mot plastkassar.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Lars-Edvin Lundgren (SD) ställer en fråga angående arbetet mot
våldsbejakande extremism. Frågan besvaras av kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges 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 eller vice ordförande i nämnder, bolag eller
kommunstyrelsens utskott.
______
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Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera att inga motioner, medborgarförslag eller interpellationer har
inkommit.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att
besluta i enlighet med liggande förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med liggande förslag.
______
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