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Sammanträdesdatum

2017-01-30
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 30 januari 2017 kl 09:15–10.15, 10.35–12.00, 13.30–14.35
14.55–16.00
Ajournering 10.15–10.35, 12.00–13.30, 14.35–14.55

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista sidan 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör och Ina Lindström, kommunsekreterare.
Under § 2 deltog även Claes Lindberg, enhetschef för Franzengruppen.

Justerare

Michael Möller-Christensen (V) och Eva Olstedt-Lundgren (L)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, fredagen den 3 februari kl. 13.00

Se närvaro- och voteringslista sidan 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Michael Möller-Christensen

Eva Olstedt-Lundgren

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-01-30

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-02-24

§§ 1-27
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Närvaro- och voteringslista
Ledamot

Ersättare

Parti

§6
Ja

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
Martin Neldén
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Eriksson
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Antonia Bergström
Jonny Lundin
Christina Lindberg
Sven Westerlund
Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar
Vernersson
Lars-Edvin Lundgren
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Andreas Sjölander

Justerandes sign

Lars Zetterlund §1-12
Lennart Mohlin
Krister Fagerström-McCarty
Mats Höglund
Krister Eriksson
Ingen ersättare § 1-6
Närvarande § 7-27

Ingen ersättare närvarande
§ 1-12
Lars Zetterlund § 13-27

Ingen ersättare närvarande
Ingen ersättare närvarande
Michael Möller Christensen

Maja Carlgren

Rosmarie Sandin § 1-17
Närvarande § 18-27
Ulla Bylund

Jeff Forsell
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Närvarolista ersättare

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Närvaro Tjänstgjorde för

Lars Zetterlund

S

X

Sara Nylund § 1-12 Jasenko Omanovic §
13-27

Lennart Mohlin
Krister Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Anders Halén
Elisabeth Hildén
Krister Eriksson
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Abdelmotaled Ben Salem
Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingemar Bylund
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Monica Fällström
Roland Strömqvist

Maud Byquist

Susanne Forsberg
Christina Höj Larsen
Per Sander

Jonny Lundin
Olle Löfgren § 1-17

Ingemar Wiklander

Utdragsbestyrkande

3(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(58)

Sammanträdesdatum

2017-01-30
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§1

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan ............................................................................ 6
§2

Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 7
§3

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017........................................................................ 8
§4

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017........................................... 9
§5

Dnr 2016-000092 734

Motion - Nytt äldreboende ................................................................................. 10
§6

Dnr 2015-000097 531

Motion - Busstrafik - Centrumlinjen ................................................................... 13
§7

Dnr 2015-000552 040

Motion - Inbyggda effektiviseringsåtgärder i budgetarbete ................................ 16
§8

Dnr 2015-000033 759

Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
verksamhet ....................................................................................................... 18
§9

Dnr 2016-000178 420

Motion - Om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i Härnösand ............ 20
§ 10

Dnr 2016-000143 140

Motion - Näringslivsstrategi ............................................................................... 23
§ 11

Dnr 2016-000174 311

Medborgarförslag - Byte av namn på en gata ................................................... 26
§ 12

Dnr 2016-000104 142

Policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället ...................... 27
§ 13

Dnr 2016-000492 003

Klimat- och energiplan 2017-2020..................................................................... 30
§ 14

Dnr 2016-000512 045

Driftbidrag till HEMAB för utökat verksamhetsområde för VA södra
Härnön .............................................................................................................. 32
§ 15

Dnr 2016-000551 003

Revidering av tidigare antagna styrtal för arbetslivsnämnden............................ 34
§ 16

Dnr 2016-000507 880

Förslag till hyresavtal Ädelstenen 7 ................................................................... 35
§ 17

Dnr 2016-000510 142

Förslag satsning unga till arbetsmarknaden ...................................................... 38
§ 18

Dnr 2016-000318 022

Införande av heltider ......................................................................................... 40
§ 19

Dnr 2016-000541 041

Reviderad budget 2017 ..................................................................................... 45
§ 20

Justerandes sign

Dnr 2015-000063 003

Utdragsbestyrkande
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun ............................. 48
§ 21

Dnr 2017-000011 003

Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Härnösands
kommun. ........................................................................................................... 50
§ 22

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 51
§ 23

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017 ............................................................................................... 52
§ 24

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017............................................................................................... 53
§ 25

Dnr 2017-000034 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2017 ......................................... 54
§ 26

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 56
§ 27

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 58
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Utdragsbestyrkande
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§1

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Följande ärenden utgår från dagens föredragningslista
Ärende 17 Äskande om medel för habiliteringsassistent till gruppbostäder
Ärende 18 Äskande om medel för utökande av tjänst inom skuldrådgivning
Ärende 19 Äskande om medel för ny daglig verksamhet
Ärende 20 Äskande om utökad budgetram för externa placeringar
Ärende 25 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande
uppsiktsplikten samt ärende 26 Interpellation till socialnämndens ordförande
– Värdighetsgarantierna skulle ge mervärde och ökad trygghet i vardagen
bordläggs till nästa sammanträde
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationsärendena 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
Claes Lindberg, enhetschef för Franzengruppen, informerar om
verksamheten och flytten.
Uno Jonsson, chef tillväxtavdelningen, samt Bo Glas, ekonomichef, föredrog
ärende 15, Förslag hyresavtal Ädelstenen 7.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign
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§3

Dnr 2017-000026 007

Information från Revisionen 2017
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
Sigge Tjärnlund (M), ordförande i revisionen, berättar om revisionens arbete.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 2017-000025 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.
Yttrande
Andreas Menzel har ställt en fråga angående fastighetsägaransvar för nya
flyktingboendet. Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-30
Kommunfullmäktige

§5

Dnr 2016-000092 734

Motion - Nytt äldreboende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen så till vida att kommunstyrelsen uppdras att utreda ett
nytt äldreboende och ombyggnation till lägenheter av Ugglans särskilda
boende.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Margareta
Tjärnlund (M), Dick Söderkvist (SD) och Björn Nordling (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Dick
Söderkvist (SD).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Margareta Tjärnlund (M) och Björn Nordling (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs
Forts

§ 5 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Anders Gäfvert (M) och samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkande till motionen.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2016-02-15. Alliansen (M,
C, KD, L) har föreslagit kommunfullmäktige att utreda om det är möjligt att
bygga ett nytt särskilt boende för äldre samt att det ska beaktas i kommande
budgetarbete.
Motionärerna menar att Ugglas särskilda boende inte är lämpligt för sitt
ändamål. Den ursprungliga byggnaden är byggd för lägenheter men som
senare gjordes om till särskilt boende när Härnösandshus behövde minska
sitt bestånd av lägenheter. Korridorerna är trånga, det saknas en
samlingslokal för underhållning, utemiljön är kuperad vilket gör det svårt för
brukarna att röra sig ute. Förutom begräsningarna för brukarna så är
lokalerna svårarbetade och det saknas tillräckliga utrymmen för personalen
att vistas i för möten och återhämtning.
Förslaget är att kommunen ska utreda ett nytt och modernt särskilt boende
som är anpassad efter framtidens krav och behov av platser för särskilda
boenden. Vid en eventuell nybyggnation byggs det gamla boendet om till
vanliga lägenheter.
Ugglans särskilda boende drivs i dag av Frösunda Omsorg AB. Avtalet
sträcker sig till 2019-02-14. Alla lägenheter uppfyller normen för särskilt
boende enligt socialtjänstlagen och är anpassade för funktionshindrade. Hiss
finns. I dag finns det 51 lägenheter i tre plan fördelat på sex avdelningar.
Socialförvaltningen har fått motionen på remiss och skriver i sitt svar att de
inte har något att erinra om att Ugglans särskilda boende byggs om till
lägenheter och ersätts av ett nytt modernt boende.
Det finns problematik kring placeringen och utformningen av Ugglan.
Topografin är kuperad vid Ugglan vilket gör det svårt för äldre och
funktionshindrade att röra sig, speciellt i rullstol utomhus.
Forts
§ 5 forts

Justerandes sign
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Besöksparkeringen och handikapparkeringen ligger långt bort. I själva
lokalerna är korridorerna trånga, det saknas samlingslokal för underhållning
bortsett från matsalen. Det saknas tillräckligt med personalutrymmen. Det
finns inget rum där hela personalen kan samlas och det saknas rum för
återhämtning för personalen. Boendet är delat på tre våningar vilket har
medfört att avdelningar är avskilda på olika våningsplan. Detta gör
verksamheten mer resurskrävande.
Kommunledningskontoret föreslår ett bifall till motionen med anledning av
de redovisade bristerna. Men även för att en fortsatt utredning av ett nytt
särskilt boende kan tydligöra det ökade behovet fler platser i särskilda
boenden Härnösand. De kommande 20 åren kommer de som är i behov av
plats på särskilda boenden att öka.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2016-12-06
Yttrande socialförvaltningen, 2016-05-18
Motion – Nytt äldreboende
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2015-000097 531

Motion - Busstrafik - Centrumlinjen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Eriksson (MP), Lennart Bolander (M),
RosMarie Sandin (L), Anders Gäfvert (M), Dick Söderkvist (SD), Margareta
Tjänrlund (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Knapp Britta Eriksson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet
instämmer Fred Nilsson (S).
Lennart Bolander (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
RosMarie Sandin (L), Anders Gäfvert (M) och Dick Söderkvist (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
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 bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2
Forts
§ 6 forts
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.

Justerandes sign
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för bifallsyrkandet till motionen.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad 2015-02-09 föreslagit att
Härnösands kommun ska utreda möjligheten till en utökning av
centrumlinjen och samtidigt avgiftsbelägga densamma. En utökning skulle
enligt förslagsställaren ske från centrum upp till korsningen
Brännavägen/Gånsviksvägen.
Satsningen på centrumlinjen beslutades i december 2011 av
kommunstyrelsen och syftet var i första hand inte till för att tillgodose olika
bostadsområdens behov av kollektivtrafik, för vi har redan idag ett
välutbyggt linjenät inom tätorten.
En av tankarna med centrumlinjen var istället att bl.a. minska biltrafiken i
centrum, knyta ihop centrum, resecentrum och nya handelsområdet. En
annan viktig var också att skapa bra förutsättningar för alla som i framtiden
kommer till Härnösand med buss eller tåg. Vi får inte glömma bort att
Härnösand idag är berikat med en väl utbyggd tågtrafik, med många turer i
vardera riktningen per dag. Detta ställer stora krav på bra och snabba
anslutningsmöjligheter till/från centrum och innebär att det kollektiva
resandet har alla förutsättningar att avsevärt öka i framtiden.
Skulle syftet med centrumlinjen vara att trafikera olika bostadsområden, så
räcker det inte enbart med att trafikera Brännan, då bör vi även ha en
centrumlinje till andra bostadsområden som t.ex. Bondsjöhöjden. Det är ju
ett bostadsområde som idag har betydligt längre avstånd till både centrum
och matbutiker än många andra bostadsområden. Sedan när det gäller
området specifikt runt Gånsviksvägen/Brännavägen, så finns det idag inget
område inom tätorten som har en så väl utbyggd kollektivtrafik som just
detta område.
Idag finns tre separata linjer som gör att man smidigt och snabbt kan komma
både till centrum eller handelsområdet Ankaret. En av dessa linjer är den s.k.
Plusbussen, som trafikerar dessutom alldeles utanför entrén till de olika
butikerna på nya handelsområdet. Även linje 24 och linje 58 är bra alternativ
för att med buss ta sig till centrum eller handelsområdet Ankaret.
Forts
§ 6 forts
Vidare så är kostnaden för centrumlinjen idag ca 900 tkr, vilket är lägre
jämfört med tidigare efter den senaste trafikupphandlingen som genomfördes
2014.

Justerandes sign
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När det gäller centrumlinjens framtida utformning, så måste man beakta i
samband med förslaget om avgiftsfri eller subventionerad kollektivtrafik att
linjesträckning eller andra förutsättningar för linjen kan komma att
förändras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2016-11-04
Motion - Busstrafik - Centrumlinjen
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 2015-000552 040

Motion - Inbyggda effektiviseringsåtgärder i
budgetarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Dick Söderkvist (SD) och Fred
Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Dick
Söderkvist (SD).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Forts
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet om bifall på motionen.
Bakgrund
Motionären Anders Gäfvert (M)har lämnat in en motion där han föreslår att
man inför en modell med inbyggda effektiviseringsåtgärder om minst 2
procent redan i 2017 års budgetprocess samt att man omgående skriver om
kommunens reglemente för ekonomistyrning.
Budgetprocessen som den fungerar idag innebär att politiken, såväl majoritet
som opposition, deltar i ett budgetarbete med en budgetberedning bestående
av KSAU:s ledamöter samt de partier som inte är representerade där. Utifrån
dessa budgetdialoger har sedan alla partier möjlighet att lämna budgetförslag
till politiskt beslut. I denna process har alltså alla partier möjlighet att föreslå
en budget innehållande den fördelning av budgetmedlen de tycker är mest
lämpligt.
Även ekonomistyrningsreglementet revideras årligen med möjlighet för alla
politiska partier att föreslå de justeringar man önskar.
Förvaltningen menar i sitt förslag till avslag att det redan idag finns de
möjligheter som behövs för att i den befintliga processen föreslå det
motionären önskar utan att ta ytterligare enskilda beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-05
Motion - Inbyggda effektiviseringsåtgärder i budgetarbete
______
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§8

Dnr 2015-000033 759

Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva
långsiktig verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Maja Carlgren (C), Dick Söderkvist
(SD), Göran Virén Sjögren (M), Margareta Tjärnlund (M), Hibo Abdulllahi
(MP), Björn Nordling (S) och Eva Olstedt-Lundgren (L).
Yrkanden
Ingrid Nilsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Maja Carlgren (C), Dick Söderkvist (SD), Göran Virén Sjögren (M),
Margareta Tjärnlund (M), Hibo Abdulllahi (MP), Björn Nordling (S) och
Eva Olstedt-Lundgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
I motionen ”Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
verksamhet”, föreslås att kommunen ska utreda ett idéburet offentligt
partnerskap mellan Härnösands kommun och Kvinnojouren
Kvinnogemenskap. Bakgrunden till detta är att Kvinnojouren för närvarande
måste ansöka om verksamhetsbidrag årligen från kommunen. Det ger enligt
motionsställaren en kortsiktig och osäker situation. Motionsställaren menar
Forts
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att Kvinnojourens verksamhet skulle ges förbättrade möjligheter att
säkerställa en långsiktig verksamhet genom ett partnerskap med kommunen.
Motionären vill också att kommunen ska undersöka om ett idéburet
offentligt partnerskap även lämpar sig inom fler idéburna organisationer.
Motionären lyfter en fråga som är vida större än en enskild organisations
förutsättningar. I Härnösands kommun finns många föreningar och ideella
sammanslutningar som på olika sätt uppfyller viktiga funktioner i samhället.
Det är av vikt att kommunen har tydliga avtal med dessa aktörer för att skapa
goda förutsättningar för ett uthålligt civilsamhälle.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför under 2016 arbetat fram ett förslag
till policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället. I det
beslutsunderlaget ingår även ett förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram kommunövergripande riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap.
Utifrån policyn och det arbete som ska startas när policyn blivit antagen,
kommer det att vara möjligt att ingå olika former av samarbetsavtal med den
civila sektorn. Idéburet offentligt partnerskap kan vara en av flera lämpliga
samarbetsformer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 248
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-01
Motion, Jonny Lundin (C), 2015-01-20
______
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§9

Dnr 2016-000178 420

Motion - Om miljövänlig handel utan skadliga
plastkassar i Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att ta initiativ till en dialog med handlarna,
med syfte att minska användandet av plastkassar i Härnösand.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Lars Edvin Lundgren (SD), Fred
Nilsson (S), Ida Skogström (M) och Margareta Tjärnlund (M).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen att ordet
kommundirektören byts ut mot kommunstyrelsen i andra att-satsen. I
yrkandet instämmer Karin Frejarö (MP) och Margareta Tjärnlund (M).
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar bifall till motionen, andra att-satsen i
liggande förslaget samt att följande att-sats läggs till beslutet:
att Härnösands kommun får i uppdrag att undersöka vilka miljövänliga
alternativa bärkassar som tillverkats av material som är biologiskt
nedbrytbara i naturen och därmed kan säljas som ersättningskassar i
Härnösand, med avsikt att göra Härnösand till Sveriges första bärkassefria
kommun där miljöovänliga plastkassar frivilligt inte säljs i handeln.
Ida Skogström (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger 4 förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget, ett bifallsyrkande till motionen, ett tilläggsyrkande till det
liggande förslaget samt ett yrkande om avslag till motionen.
Ordförande frågar först om fullmäktige avser besluta avslå motionen.
Forts
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Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå motionen.
Ordförande frågar om fullmäktige avser besluta i enlighet med det liggande
förslagets andra att-sats.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser besluta i enlighet med
ändringsyrkande avseende andra att-satsen.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordförande frågar om fullmäktige avser besluta i enlighet med
tilläggsyrkande från Lars Edvin Lundgren.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser avslå detsamma.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Lars-Edvin Lundgren (SD) föreslår i motion (KF 2016-04-25 § 63) att
kommunen ska undersöka möjligheten att med andra kompletterande och
frivilliga åtgärder, i samverkan med handelns aktörer i Härnösand,
kommunen och Handelsplats Härnösand, skapa mer långsiktigt hållbara
lösningar för att kraftfullt minska användningen av plastbärkassar som
skadar miljön.
Att minska användandet av plastkassar, samt att göra de kassar som ändå
används mer miljövänliga, är angelägna åtgärder och kan med fördel ske
genom samverkan mellan flera aktörer. Det bör dock inte ske genom
kommunalt beslut.
Enligt ändringsdirektivet från EU ska medlemsstaterna senast i slutet av
november 2016 sätta i kraft de lagar och författningar som krävs för att följa
direktivet om målet till år 2025. I samband med ikraftträdandet föreslås
informationssatsningar genomföras.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjliga sätt att minska
förbrukningen av plastbärkassar. Deras bedömning är att ett lägsta pris är
vad som krävs för att minska förbrukningen, ner till 40 tunna plastbärkassar
per person och år i Sverige, och genom det även öka återanvändningen.
Förslaget innebär också att statistisk för uppföljning av försäljning av
Forts
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Dagligvaruhandeln tar problemet med plastpåsarna på stort allvar och arbetar
aktivt med att erbjuda plastpåsar som är gjorda av förnyelsebara råvaror och
många erbjuder kunderna alternativ till plastpåsen.
Bedömning
Det behövs förändrade attityder hos kunderna, ett förbättrat system för
insamling med högre återvinningsgrad, samt att plastpåsarna är gjorda av
förnyelsebara råvaror, exempelvis från material från skogen.
I Härnösands kommun arbetar HEMAB redan idag aktivt med en utökad
sortering av hushållsavfall, vidareutveckling av fraktionssorteringen genom
införande av en miljöstyrande taxa, samt med informationsinsatser om
möjligheter till en bättre avfallssortering närmare våra hushåll.
Härnösands kommun har ingen bestämmanderätt över det lokala näringslivet
och deras utbud av produkter och tjänster, men vi ser inget hinder i att ta
initiativ till samarbeten med näringslivet i frågan.
I samarbete med Handelsplats Härnösand genomförs redan idag
informationsinsatser med dagligvaruhandeln i utvecklingssyften. Information
kring hållbarhet är en naturlig del i den dialogen, där plastpåsar kan belysas
särskilt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 249
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-25
Motion – om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i
Härnösand
______
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§ 10

Dnr 2016-000143 140

Motion - Näringslivsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S) och RosMarie
Sandin (L).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
RosMarie Sandin (L).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
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 bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Forts
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet om bifall på motionen.
Bakgrund
I motionen (KF 2016-03-21 § 46) föreslår Anders Gäfvert (M) att skyndsamt
se till så en näringslivsstrategi finns tillgänglig, samt att den går att
kommunicera i många av dagen moderna medier.
Sedan tidigare finns det beslut (KF 2013-03-25 § 44) om att kommunen
tillsammans med företag/näringsliv ska ta fram en
näringslivsstrategi/tillväxtstrategi med mätbara mål.
Under tiden som gått sen den förra motionen bifölls, har bland annat
MIUN´s beslut att lägga ner sin verksamhet påverkat detta och annat arbete i
kommunen på ett intensivt men lärorikt sätt.
Framtidsarbetet som startade efter detta beslut kom att bli omfattande med
många deltagande. Som ett fortsatt led har delar av arbetet övergått till att bli
grund till den nya tillväxtstrategin som arbetats fram under 2015 och 2016.
Nu pågår arbetet med att slutligt utforma denna strategi utifrån att olika
remissvar kommit in.
Utifrån att arbetet med den kommande tillväxtstrategin byggdes med ett
större och grundligare utgångsläge kom den att omfamna ett större
perspektiv än enbart en näringslivstrategi. Men det är ändå viktigt poängtera
till den kommande tillväxtstrategin ska antal handlingsplaner utformas,
däribland en för kommunenes näringslivsarbete.
Handlingsplanen för näringsliv ska bygga på den övergripande målbilden om
att Härnösand som den företagsamma staden med den personliga livsmiljön.
Handlingsplanen kommer exempelvis innehålla och belysa
utvecklingsarbeten och olika framtidsprojekt. Handlingsplanen ska innehålla
mätbara mål och indikatorerer på t.ex. sysselsättning, omsättning och
omsättningsförändringar samt antal sysselsatta inom olika näringar.
Tillsammans med varumärkesarbetet och den kommunikationsstrategi som
inom kort kommer att färdigställas kommer en handlingsplan för näringslivet
kopplat till tillväxtstrategin få en mer tydlig användarvänlig utformning.
Bedömning
Tillväxtavdelningen anser att de frågor som motionären lyfter därmed
Forts
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kommer att finnas mer grundligt utarbetade i den tillkommande
tillväxtstrategins framtida handlingsplaner. Tillväxtstrategin med en
handlingsplan för näringsliv kommer även utgöra den efterfrågade modernt
kommunikativa strategi och plan som motionären efterfrågar. Detta utifrån
att den ska utgå från uppsatta mätbara mål och indikatorer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 250
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-25
Motion - Näringslivsstrategi
______
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§ 11

Dnr 2016-000174 311

Medborgarförslag - Byte av namn på en gata
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 § 62 överlämna
medborgarförslag - Byte namn på gata, till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har därefter skickat ärendet på remiss till
samhällsförvaltningen. Samhällsnämnden tog 2016-08-26§143 beslut att
anta remissvar som sitt eget samt föreslår kommunstyrelsen avslå
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-11-24
Samhällsnämndens protokoll från 2016-08-25
Medborgarförslag - Byte av namn på en gata
______
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§ 12

Dnr 2016-000104 142

Policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila
samhället
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policy om kommunens samverkan med det civila samhället,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommunövergripande
riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommunövergripande
riktlinjer för volontärarbete,
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utveckla former för stöd
och information till arbetsintegrerande sociala företag, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen senast i april 2017.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), RosMarie Sandin (L), Christina
Lindberg (C), Anders Byquist (S) och Fred Nilsson (S)
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
RosMarie Sandin (L), Christina Lindberg (C), Anders Byquist (S) och Fred
Nilsson (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.
Forts
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i november 2015, efter ett initiativ från
arbetslivsnämnden; ”att ge i uppdrag till kommundirektören arbeta fram ett
förslag till policy som anger hur kommunens samverkan med den idéburna
sektorn ska utformas”.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2015, utifrån ett
medborgarförslag om frivilligt arbete; ”att uppdra åt kommunstyrelsen att
beakta innehållet vid framtagandet av kommunens policy för samverkan med
den idéburna sektorn”
I det aktuella förslaget har utöver ovanstående även följande beaktats;
•

en motion från Jonny Lundin (C); ”Ge förutsättningar till
Kvinnojouren att bedriva långsiktig verksamhet”,

•

en motion från Anders Gäfvert (M); ”Samverkan med den ideella
sektorn” från 2013 samt

•

kommunfullmäktiges mål om ett attraktivt boende i unik livsmiljö;
”Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger
utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt
kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen, […]”.

Det finns en rad begrepp för att beskriva liknande och besläktade fenomen,
den idéburna sektorn, den ideella sektorn, det civila samhället, med flera. För
att få en policy som omfattar de flesta varianter har vi valt att använda
begreppet det civila samhället, ett etablerat och inkluderande begrepp som
omfattar; ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushålletdär människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för
gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk,
tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.” (Prop.2009/10:55)
I arbetet med att ta fram ett förslag till policy och de diskussioner som förts
med andra förvaltningar med anledning av detta har flera besläktade behov
framkommit, utifrån dessa föreslår kommunledningskontoret följande;
En policy för samverkan med det civila samhället. – En policy som anger
kommunens förhållningssätt till och principer för samverkan med det civila
samhället.
Kommunövergripande riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap. Idéburna offentliga partnerskap är en samverkansform mellan det offentliga
(kommunen) och en aktör inom det civila samhället när varken offentlig
Forts
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upphandling eller de traditionella projekt- och föreningsbidragen fyller sitt
syfte. Det rör sig om utförande av tjänster när den aktuella tjänsten inte är av
allmänt ekonomiskt intresse, det saknas en leverantörsmarknad/konkurrens
och den idéburna parten ej är vinstdrivande.
Kommunövergripande riktlinjer för volontärarbete. – Det utförs redan idag
värdefulla insatser av volontärer i flera kommunala verksamheter, men det
finns också frågetecken kring former och administration, t.ex. rörande
ersättning, försäkringar och sekretess. Därför kunde en
kommunövergripande riktlinje underlätta för berörda verksamheter.
Stöd och information till arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag är företag vars verksamhet och mål
handlar om att skapa samhällsnytta genom att integrera människor
i arbetslivet. De har samma ansvar och skyldigheter gentemot kunder och
anställda som andra företag och säljer och köper tjänster på marknaden. De
bör därför få stöd på samma villkor som andra företag som vill etablera sig i
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 252
Policy om kommunens samverkan med det civila samhället
PM - Policy för samverkan med det civila samhället – bakgrundsdokument
Kommunens samverkan med den idéburna sektorn
Medborgarförslag - Frivilligt arbete
Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
verksamhet
Motion - Samverkan med den ideella sektorn
______
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§ 13

Dnr 2016-000492 003

Klimat- och energiplan 2017-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Klimat- och energiplan för Härnösands kommun, och
att anta år 2021 som årtal för när kommunkoncernen ska uppnå en
fossiloberoende fordonspark, samt
att beslutade och genomförda åtgärder baserade på planen årligen redovisas
kommunfullmäktige.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Lars Edvin Lundgren (SD), Sven
Westergren (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Björn Nordling (S) och Martin
Neldén (V).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Sven Westergren (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Björn Nordling (S) och
Martin Neldén (V).
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag på liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag.
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.
Forts
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Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun i
Sverige ha en gällande energiplan som omfattar tillförsel, distribution och
användning av energi.
Ursprungligen var tanken att enbart revidera tidigare energiplan men har
under arbetets gång utvidgats till att omfatta en mer heltäckande klimat- och
energiplan (nedan planen) som förutom lagkrav omfattar hur kommunen ska
arbeta med en handlingsplan (avsnitt 4) med fokus på att begränsa
kommunens klimatpåverkan.
Energiplanen är en del i planen och består dels av de strategier och mål som
leder till en hållbar energiförsörjning och dels av en beskrivning av det
aktuella arbetet med långsiktigt trygg energiförsörjning och –distribution
(avsnitt 5).
Syfte med planen är att användas som ett verktyg för Härnösands kommun
och bolags arbete med klimat- och energi för att ge bättre förutsättningar att
hantera frågorna på lokal nivå, på ett strategiskt och långsiktigt hållbart
sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 254
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-31
Bilaga 1 - Klimat- och energiplan 2017-2020 (remissversion)
Bilaga 2 - Swecos utredning Härnösands klimatmål
______
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§ 14

Dnr 2016-000512 045

Driftbidrag till HEMAB för utökat verksamhetsområde
för VA södra Härnön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens del av finansiering för utökat verksamhetsområde VA Södra
Härnön (23 475 tkr) regleras med HEMAB genom årlig rak amortering
under åren 2019-2038 med påslag för vid varje tid gällande ränta på det lån
HEMAB har tagit, samt
att kostnaden beaktas vid kommande budgetarbete under åren 2019 till
2038.
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
Den 16 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten på södra Härnön
utmed södra sundet. Den 11 februari 2016 tog samhällsnämnden beslut om
tillägg till gällande detaljplan för aktuellt område vilket överklagades men
vann i laga kraft juli 2016.
Enligt tidplan ska utbyggnaden vara färdig innan utgången av 2018.
En upphandling har genomförts och en grov indelning av kostnaderna har
upprättats. Den totala kostnaden för utbyggnaden uppskattas till 59 mnkr.
Av totalkostnaden ska Härnösands kommun enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige våren 2014, finansiera ca 23,5 mnkr. Uppskattad
Forts
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kostnad är ca 1,6 mnkr första året och sen via en rak amortering på 20 år så
minskas kostnaden med ca 20-25 tkr per år. Den verkliga kostnaden beror på
vilken ränta som HEMAB kan låna upp till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29§ 257
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-02
______
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§ 15

Dnr 2016-000551 003

Revidering av tidigare antagna styrtal för
arbetslivsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att enlighet med framlagt förslag ersätta tidigare antagna styrtal inom
arbetslivsnämndens resultatuppdrag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande 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
Resultatuppdraget för arbetslivsnämnden behöver revideras på grund av att
två av styrtalen har bristande validitet och för att ökan kvaliteten föreslås
ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 260
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2016-11-23
______
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§ 16

Dnr 2016-000507 880

Förslag till hyresavtal Ädelstenen 7
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna offerten från Nordisk Renting gällande nytt hyresavtal för
Ädelstenen 7, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal enligt offerten.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M) och Magnus
Oskarsson (S)
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande 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.
Protokollsanteckning
Anders Gäfvert (M) gör följande protokollsanteckning:
En enig opposition vädjar till majoriteten att undersöka möjligheten att i
förstahand hyra ut lokalerna till externa hyresgäster, vilket innebär att
kommunens driftskostnader skulle kunna hållas på en acceptabel nivå för
skattebetalarna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 1998 att starta byggandet av fastigheten
forts
§ 16 forts
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Wistedt och Martin Häller vann den allmänna arkitekttävlingen gällande
bibliotekets utformning. Deras vision var att bygga ett ”kunskapscentrum, en
nod i samhällets nätverk” samt bygga en byggnad med hög rang ”av
avgörande betydelse för Härnösands utveckling”.
Sambiblioteket antogs som gemensamt namn för huset i och med den
samverkan som kommunbiblioteket, länsbiblioteket och Mittuniversitetets
bibliotek skulle bedriva. Sambiblioteket är en attraktiv plats och har årligen
haft ca 320 000 besök.
I februari 2013 tog Mittuniversitet (MIUN) beslut om att lägga ner sin
verksamhet vid Campus Härnösand. Länsbiblioteket lämnade sina lokaler i
Sambiblioteket under 2016 och flyttade med sin personal till Landstingets
kansli. Dessa verksamheter lämnade i och med detta 2700 m2 till största del
på våning 4 och 5 i Sambiblioteket.
I Härnösands kommuns beslut om att bygga Sambiblioteket 1998 åtog sig
kommunen att garantera hyran fram till 2024-12-31.
Avtal
Kommunfastigheter, som är hyrespart, har tillsammans med representanter
för Härnösands kommun under 2016 förhandlat med fastighetsägaren
Nordisk Renting. Denna förhandling har gett förutsättningar att inom ovan
beskriven verksamhet attrahera och erbjuda intressenter olika typer av
arbetsplatser samt konferens- och mötesytor i Sambibliotekets lokaler.
En första projektering av hur Sambiblioteket skulle kunna utvecklas är
genomförd och ett nytt förslag till grund för ett hyresavtal har upprättats.
Avtalsförslaget i sammandrag
Kommunen blir ny hyrestagare. Idag hyrs fastigheten av Kommunfastigheter
med en hyresgaranti från kommunen enligt beslut från KF 1998.
Ny hyra inklusive underhåll och drift blir 8,45 mnkr/år, dvs. en förändring
från 11,45 mnkr/år. Från år 2025 tar kommunen över underhåll och drift av
fastigheten, det innebär att bashyran sänks till 7,42 mnkr.
En verksamhetsanpassning av lokalerna med 10 mkr ingår i hyresbeloppet.
En årlig uppräkning av hyresbeloppet föreslås med 0.65% år 1-15, och 1,9 %
år 16-20. Idag sker uppräkning på halva hyresbeloppet enligt KPI.
Avtalet löper fram till 2036-12-31, men med möjlighet (inte skyldighet)
2031-12-31för kommunen ta beslut om att förvärva aktierna i det
Forts
§ 16 forts
fastighetsägande bolaget för 85 mnkr.
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Nuvarande hyresavtal löper till 2024-12-31.
Bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslaget till hyresavtal på
sambiblioteket inkluderat den verksamhetsanpassning som avtalet anger,
skapar mycket goda förutsättningar att genomföra verksamheten CIUU.
En verksamhet som ligger i linje med kommunens övergripande mål om att
ge förutsättningar för ett växande näringsliv med en mångsidig
arbetsmarknad, där klimat för entreprenörskap och innovation är gott. Med
CIUU så kommer vi även ta sikte mot målet om att Härnösand ska vara en
modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 263
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-21
Bilaga 1 - Nordisk Renting förslag till offert
______
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§ 17

Dnr 2016-000510 142

Förslag satsning unga till arbetsmarknaden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja arbetslivsnämnden 3,0 mnkr att i samverkan med skolnämnden
genomföra riktade insatser för unga arbetslösa,
att medelstilldelningen finansieras via kommunstyrelsens budget för
integrationsinsatser 2017, samt
att uppdra åt arbetslivsnämnden att undersöka möjligheterna till
kompletterande medel för satsning från socialfond.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Edvin Lundgren (SD), Anders Byquist (S),
RosMarie Sandin (L), Björn Nordling (S), Margareta Tjärnlund (M), Eva
Olstedt-Lundgren (L), Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag på liggande förslag.
Anders Byquist (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Björn Nordling (S) och Fred Nilsson (S).
RosMarie Sandin (L) yrkar återremiss med följande motivering:
Yrkar återremiss och önskar ett underlag med
1. Förtydligande av målgrupp
2. Omvärldsanalys av pågående satsningar (och därmed också brister
som motiverar denna satsning av Härnösands kommun)
3. Förtydligande av ekonomiska förutsättningar och det värde
(individ/samhälle) denna satsning tros leda till.
I yrkandet instämmer Eva Olstedt-Lundgren (L) och Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Ett bifallsyrkaden, ett
avslagsyrkande samt ett yrkande om återremiss.
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag
Ordförande frågar sedan om ärendet ska återremitteras.
forts
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Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande frågar om fullmäktige avser bifalla liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser avslå liggande förslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat bifalla liggande förslag.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras röstar
nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår
av tabellen på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig tillförmån för yrkande om återremiss.
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslagsyrkande på liggande förslag.
Bakgrund
I Härnösands kommun var andelen arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år ca
18,6 procent i september månad. Motsvarande andel för arbetslösa utsatta
grupper har ökat till 62,7 procent.
Antalet elever ökar som hamnar inom någon inriktning på skolans IM
program. Det kan leda till att många unga inte når eller slutför gymnasiet
med godkända betyg. Vilket gör att de får svårare att nå arbetsmarknaden
och kommer att vara i större behov av fortsatta kommunala insatser.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att dessa riktade insatser mot unga för
att ge bästa effekt ska ske genom samarbete mellan arbetslivsnämnden och
skolnämnden. Förvaltningen föreslår att arbetslivsnämnden tilldelas 3 mnkr
ur kommunstyrelsen budget för integrationsinsatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 264
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Sammanträdesprotokoll, Arbetslivsnämnden
Tjänsteskrivelse arbetslivsförvaltningen, 2016-10-21
______
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§ 18

Dnr 2016-000318 022

Införande av heltider
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att införa heltidsanställningar till alla medarbetare i Härnösands kommun
genom tecknande av kollektivavtal där medarbetarens val av
sysselsättningsgrad är en utgångspunkt,
att kostnaderna för utökningen av antalet heltidsanställningar i första hand
bekostas av minskade övertids-, mertid- och timvikariekostnader samt
därutöver 8 mnkr ur kommunstyrelsens antagna budget för 2017, samt
att en återkoppling sker till kommunfullmäktige i april 2018 om hur arbetet
fortlöper.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Kristoffer Bodin (M), Anders Gäfvert
(M), Karin Frejarö (MP), Björn Nordling (S), Martin Neldén (V), Göran
Virén Sjögren (M), Eva Olstedt-Lundgren (L) och Ingrid Nilsson (V).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse:
att införa heltidsanställningar till alla medarbetare i Härnösands kommun
genom tecknande av kollektivavtal där medarbetarens val av
sysselsättningsgrad är en utgångspunkt, samt
att kostnaderna för utökningen av antalet heltidsanställningar i första hand
bekostas av minskade övertids-, mertid- och timvikariekostnader samt
därutöver 8 mnkr ur kommunstyrelsens antagna budget för 2017.
I yrkandet instämmer Karin Frejarö (MP), Björn Nordling (S), Martin
Neldén (V) och Ingrid Nilsson (V).
Anders Gäfvert (M) yrkar i första hand att beslutet ges följande lydelse:
att i Härnösands kommun införa heltider enligt modellen heltid till alla med
möjlighet till deltidsarbete genom utökade möjligheter till tjänstledighet,
forts
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att kostnaderna för utökningen av antalet heltidsanställningar bekostas dels
av minskade övertids-, mertid- och timvikariekostnader samt därutöver 8
mnkr ur kommunstyrelsens budget för 2017, samt
att en återkoppling sker till kommunfullmäktige i april 2018 om hur arbetet
fortlöper.
Anders Gäfvert (M) yrkar i andra hand bifall till majoritetens förslag med
följande tilläggsatt-sats:
att en återkoppling sker till kommunfullmäktige i april 2018 om hur arbetet
fortlöper.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
Fred Nilssons yrkande samt Anders Gäfverts yrkande.
Ordförande frågar först om fullmäktige avser besluta i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser besluta i enlighet med
yrkande från Fred Nilsson.
Ordförande frågar slutligen om fullmäktige avser besluta i enlighet med
yrkande från Anders Gäfvert.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med yrkande från Fred
Nilsson.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande frågar sedan fullmäktige om de avser att bifalla tilläggsyrkandet
från Anders Gäfvert.
Ordförande frågar om fullmäktige avser att avslå tilläggsyrkandet från
Anders Gäfvert.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet från
Anders Gäfvert.
Votering och utfall
Ordförande inleder med att konstatera att Fred Nilssons yrkande är
huvudförslag. Han ställer sedan yrkande från Anders Gäfvert mot liggande
förslag och finner att fullmäktige utsett yrkande från Anders Gäfvert till
motförslag.
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
Forts
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yrkande från Fred Nilsson röstar ja och den som vill bifalla yrkande från
Anders Gäfvert röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
tabellen på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med yrkande från Fred
Nilsson.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkande från Anders Gäfvert (M).
Bakgrund
Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och frågan finns på den
politiska dagordningen på både lokal och nationell nivå.
Ungefär var femte anställd på den svenska arbetsmarknaden arbetar deltid.
Härnösands kommun följer riksgenomsnittet. Sedan 2008 har andelen
deltidsarbetande i kommuner och landsting minskat. Andelen som arbetar
deltid är dock fortfarande högre i kommuner och landsting än i övriga
sektorer. Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män i
alla sektorer.
Hos många arbetsgivare pågår ett målmedvetet arbete för att fler
medarbetare ska fa? heltidsanställningar med olika lösningar på möjligheten
till att själv välja arbetstid. Samtidigt pågår också ett stort arbete med
framtida kompetensförsörjning i de kommande stora pensionsavgångar som
väntar i kombination med ökade krav från arbetsmiljöverket om
resurstilldelning, vilket ställer högre krav på chefernas bemanningsförmåga.
Balansen mellan dessa två är inte alldeles okomplicerad och slutligen krävs
det politiska ställningstaganden och vägval. En modell behöver vara så
rättvis som möjligt samt robust och hållbar över tid och som samtidigt till
hänsyn till individuella behov och livssituationer.
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar i sin utredning två alternativa
modeller för införande av heltider inom Härnösands kommun. De ena
modellen, i utredningen kallad flexibel arbetstidsmodell, innebär i korthet att
alla medarbetare i Härnösands kommun erbjuds heltider. I de fall
medarbetaren inte önskar heltidstjänst kvarstår deltiden tills det att tjänsten
ska återbesättas, då den med automatiken blir en heltids tjänst. Medarbetaren
kan sedan själv välja arbetstid utifrån uppsatta regler, förslagsvis två gånger
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per år. Den andra modellen, i utredningen kallad heltid till alla, innebär
också att alla medarbetare erbjuds heltider men kan själv välja vid införandet
varefter tjänsten sedan övergår till en heltid vid nyrekrytering. I denna
modell kan sedan medarbetaren ansöka om tjänstledighet löpande under året
och respektive chef tar sedan ställning till möjligheten utifrån
vikariesituation.
Över en halv miljon medarbetare behöver rekryteras till välfärden de
närmaste tio åren. Om fler arbetar heltid skulle rekryteringsbehovet minska.
Samtidigt kan flexibilitet och möjlighet till deltidsarbete skapa en
attraktivitet för kommunen som arbetsgivare. Balansen mellan perspektiven
är således viktiga i resonemanget.
Vid införandet av heltidsmodell visar erfarenheten från andra organisationer
att det är av vikt att införandet går relativt snabbt. Det tenderar annars att bli
otydligt om vad som gäller. Förvaltningens bedömning är att det under
införande kommer att behövas en projektledare vars uppgift blir att stödja
organisationen i upprättande av rutiner och dialog. Nästa steg är att tillfråga
de berörda medarbetarna om intresse finns för att gå upp eller ner i arbetstid.
Detta är något vi valt att vänta med till efter beslut om införande.
Beräkningarna bygger således på utfallet om alla med deltid skulle välja att
gå upp till heltid.
Efter genomförd utredning förordar förvaltningen modellen heltid till alla
med möjlighet till deltidsarbete genom utökade möjligheter till
tjänstledighet. Den främsta orsaken till det är de kommande
kompetensförsörjningsproblemen den offentliga sektorn står inför i
kombination med de olika skyldigheter en kommun har av leverans av
välfärd. Modellen med fritt vald arbetstid skulle kunna medföra att
organisationens chefer får en alltför svår uppgift att lösa
bemanningsproblematiken om man inte kan neka en önskan om minskad
tjänstgöringsgrad.
Om modellen heltid till alla ska uppfattas som flexibel krävs dock en ändring
av riktlinjer för tjänstledighet som ger cheferna större frihetsgrad och
möjlighet att ge tjänstledighet då möjlighet finns.
Förvaltningens bedömning är att organisationen kan klara av en övergång till
heltider utan total kostnadstäckning enligt den framlagda utredningen.
Bedömningen är att med en avsatt buffert om 8 mnkr skulle omställningen
klaras.
Förvaltningen bedömer också att en avsatt projektledare under ett år behövs
som stöd till organisationen för att klara omställningen. För detta behöver
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0,55 mnkr avsättas.
Sedan ärendet återremitterats från kommunfullmäktige juni 2016 har SKL
och Kommunal slutit en överenskommelse i löneavtalet 2016.
Överenskommelsen innebär en kursändring från fokus på
heltidsanställningar till att istället verka för arbete på heltid. Heltid som norm
har fått en ny innebörd. Överenskommelsen innebär att man ska genomföra
ett partsgemensamt utvecklingsprojekt 2016 -2021. Projektet ska underlätta
övergången till heltidsorganisering av arbetet för såväl arbetsgivare som
arbetstagare. Det nya kravet i kollektivavtalet innebär att vi ska ta fram en
plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska
enligt kollektivavtalet finnas på plats senast 20171231. Planen ska enligt
överenskommelsen processas med den lokala arbetstagarorganisationen
enligt medbestämmande lagen.
Parterna kommer att genomför åtgärder som ska stödja det lokala arbetet
med att öka andelen heltidsarbetande. Syftet är att trygga välfärdens behov
av kompetens och samtidigt erbjuda attraktiva anställningsvillkor. Som ett
led i detta kommer fler att arbeta heltidgenom att erbjudas heltid vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid.
Förutom de bifogade synpunkterna från arbetstagarparten har arbetsgivaren
genomfört ytterligare dialog. I dialogen framkommer att samtliga
fackförbund är positivt inställda till införandet av heltider. Fackförbunden
menar i den genomförda dialogen att modellen för införande inte bör
beslutas nu utan ska tas fram gemensamt mellan arbetsgivar- och
arbetstagarparter under framtagandet av gemensamma planen enligt
kollektivavtalet senast 171231.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-12-16 § 276
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-13
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2016-06-20 § 88
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2016-05-31 § 143
Protokoll - MBL § 11, 2016-06-13
Protokoll - MBL § 11, 2016-06-09
Protokoll - MBL § 11, 2016-06-09
Protokoll - MBL § 11, 2016-06-09
Bilaga 1 - Modeller för införande av heltider - Utredning
______
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§ 19

Dnr 2016-000541 041

Reviderad budget 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja skolnämnden 580 tkr för att erbjuda kostnadsfria blöjor till alla
barn inom förskola,
att skolnämnden säkerställer att friskolorna får sin del av denna satsning,
att finansieringen sker via kommunens resultat för 2017 och är ramhöjande,
att tilldela socialnämnden 470 tkr på grund av ökade lokalkostnader för
daglig verksamhet OOF,
att finansieringen sker via kommunens resultat för 2017 och är ramhöjande,
att budgeterade skattemedel minskas med -20 mnkr pga att skattesnurran för
2017 indikerar mindre tilldelning av skattemedel,
att den buffert på +20 mnkr som finns beslutad i budget 2017 upplöses och
möter den minskade tilldelningen av skattemedel, samt
att flytta skattemedel om 1100 tkr från samhällsnämnden till
kommunstyrelsen i och med den omfördelning av ansvar mellan
förvaltningarna inom områdena exploatering samt strategisk planering.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag samt att ytterligare attsatser läggs till beslutet med följande lydelse:
att genom en 1 % effektivisering (vilket motsvarar ca 8 mnkr) av de
kommunala inköpen i Härnösands kommun så uppfylls överskottsmålet på
2%,
att inrätta 4,0 årsarbetare habiliteringsassistenter med placering
gruppbostäder, LSS samt för detta tilldela Socialnämnden ekonomiska medel
motsvarande 2,0 mnkr,
forts
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att tilldela Socialnämnden utökad ekonomisk ram från och med 2017 för ny
daglig verksamhet motsvarande totalt 485 tkr för lokal och 1,0 årsarbetare
habiliteringsassistent, samt
att tilldela Socialnämnden utökad ekonomisk ram från och med 2017 med
1,0 mnkr för ökade kostnader för köp av externa gruppbostadsplatser enligt
Socialtjänstlagen (SOL)
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, samt
ett tilläggsyrkande till detta.
Ordförande frågar först om fullmäktige avser bifalla liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser avslå detsamma.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
Ordförande frågar om fullmäktige avser bifalla tilläggsyrkandet.
Ordförande frågar om fullmäktige avser avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill avslå
tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla detsamma röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av tabellen
på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Bakgrund
I medborgarförslaget ”gratis blöjor” dnr SKN 16-163 föreslås kommunen att
utöka sin service till medborgarna genom att erbjuda gratis blöjor till alla
barn inom förskolan.
Skolnämnden tillstyrker förslaget och argumenterar att det som talar för ett
införande handlar i huvudsak om att vardagen underlättas för både
pedagoger och föräldrar.
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förslaget och föreslår att
finansieringen sker via kommunens resultat 2017 och blir ramhöjande samt
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att skolnämnden säkerställer att kommunens friskolor år ta del av denna
satsning.
Skattesnurran från SKL 2017-051 indikerar på minskad tilldelning av
skattemedel 2017 med -20 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
budgeterad buffert på 20 mnkr upplöses för att möte förväntade minskade
skattemedel.
I och med att ansvaret för exploateringsfrågor samt strategisk planering
flyttas från samhällsnämnden till kommunstyrelsen behöver ramarna justeras
för nämnderna genom en skattemedelsflytt på 1100 tkr från
samhällsnämnden till kommunstyrelsen.
Regeringen har aviserat förändringar rörande ansvar och ersättningar för
kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förändringen
träder i kraft 2017-07-01. Dessa förändringar innebär att ersättningen
minskar kraftigt. Socialnämnden räknar med att halvårseffekten blir 5 587
tkr.
Socialnämndens budget 2017 bygger på det förslag på avtal med
Migrationsverket som aldrig trädde i kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-12-16 § 277
Kommunstyrelseförvaltningens rev. tjänsteskrivelse, 2016-12-14
Bilaga 1 - Skolnämndens protokoll
Bilaga 2 - Socialförvaltningens missiv
Bilaga 3 - Skolnämndens protokoll
______
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§ 20

Dnr 2015-000063 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lennart Bolander (M), Fred Nilsson (S) och Lars Edvin
Lundgren (SD).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog på sitt sammanträde 2016-03-21 reviderade
Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Efter beslut i kommunfullmäktige ska
ordningsföreskrifterna översändas till länsstyrelsen för att fastställas.
Länsstyrelsen har i ett beslut daterat 2016-05-24 beslutat att upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta de lokala ordningsföreskrifterna i den
del som avser 16 § andra meningen avseende övernattning i offentliga
lokaler.
I motiveringen till beslutet framgår att kommunfullmäktige antagit en lokal
föreskrift angående övernattning i offentliga lokaler men det har inte angetts
vilka lokaler som avses och begreppet offentliga lokaler har inte definierats.
Länsstyrelsen skriver vidare att ”kommunens möjligheter att jämställa med
offentlig plats endast gäller anläggningar och områden, och inte lokaler”
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Med utgångspunkt i detta har nu de allmänna lokala föreskrifterna reviderats
så att andra meningen i § 16 stryks.
Beslutsunderlag
Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2016-11-29
______
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§ 21

Dnr 2017-000011 003

Revidering av reglemente för ekonomistyrning i
Härnösands kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att reviderat reglemente för ekonomistyrning antas.
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 anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller
för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala
ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar
anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att
regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-05
Bilaga 1 - Ekonomistyrningsreglerna rev. 2016-12-29
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-30
Kommunfullmäktige

§ 22

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av fattade beslut till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige delegerar beslutandet av medborgarförslag till
nämnderna. Besluten återredovisas till kommunfullmäktige efter att
nämnderna fattat sina beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – utrustning för en
park
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Sockervägen
istället för Sockenvägen
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-30
Kommunfullmäktige

§ 23

Dnr 2017-000032 101

Avsägelser 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Antonia Bergström (M) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelse från Antonia Bergström (M) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen,
att bevilja avsägelse från Ida Skogström (M) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen,
att bevilja avsägelse från Ylva Aller (S) som ersättare i kommunstyrelsen,
samt
att bevilja avsägelse från Margareta Björner (M) från uppdraget som
nämndeman i Ångermanlands Tingsrätt.
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
Antonia Bergström (M) har avsagt sig som ledamot i kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen.
Ida Skogström (M) har avsagt sig som ersättare i kommunstyrelsen.
Ylva Aller (S) har avsagt sig som ersättare i kommunstyrelsen.
Margareta B har avsagt sig som nämndeman i Ångermanlands Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Avsägelser Antonia Bergström(M), 2017-01-27
______
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§ 24

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den ersättare som står närmast i ordning utses
till ledamot i kommunfullmäktige efter Antonia Bergström (M),
att välja Ida Skogström (M) som ledamot i kommunstyrelsen, samt
att välja Eva-Clara Viklund (M) som ersättare i kommunstyrelsen
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Beslutsunderlag
______
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§ 25

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.
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.
Din Tur – Revidering av förbundsordning och reglemente
Din Tur – Protokoll Förbundsdirektionens sammanträde 2016-10-21
AB Härnösandshus – Årssammanställning uthyrningsgrad
Partner Syna AB – Bästa tillväxt 2016
Design Västernorrland – Kallelse till föreningsstämma
Revisionen – Rapport ”Beredskap för att hantera ökade behov av LSS”
Verksamhetsplan samhällnämnden 2017
Internkontroll samhällsnämnden 2016
Samhällsförvaltningen – Projekt Fladdermöss i Härnösand
NTF Västernorrland – Verksamhetsberättelse 2015
Svenska Friidrottsförbundet – Investera ny banläggning på Högslätten
Forts
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Samhällsnämnden – Återställning av naturområde på Lövudden
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Regeringen – Beslut Skärsvikens och Härnöns skjutfält
Technichus i Mittsverige AB – Resultatrapport och resultatbudget
Länsstyrelsen Västernorrland – Ny ledamot/ersättare
Beslutsunderlag
______
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§ 26

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Lennart Bolander (M) ställer en fråga angående busstrafik på torget. Frågan
besvaras av samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S).
Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga angående antalet barn per pedagog.
Frågan besvaras av skolnämndens ordförande Ann-Christin Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående den fd båtmacken. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Knapp Britta Eriksson ställer en fråga angående plastkassar i handeln.
Frågan besvaras av Ida Skogström (M).
Olle Löfgren (L) ställer en fråga angående fullmäktiges beslut om
toleransresor. Frågan besvaras av skolnämndens ordförande Ann-Christin
Myrgren (S).
Lars Edvin Lundgren (SD) ställer en fråga angående ekonomin på Soludden.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående amortering av lån. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Eva Olstedt-Lundgren (L) ställer en fråga angående fullmäktiges beslut om
toleransresor. Frågan besvaras av skolnämndens ordförande Ann-Christin
Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående äskanden från socialnämnden.
Frågan besvaras av socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarty
(S).
Göran Norlander (S) ställer en fråga angående Västra kanalbron. Frågan
besvaras av samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S).
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Margareta Tjärnlund ställer en fråga angående insatser för barn i yngre år.
Frågan besvaras av skolnämndens ordförande Ann-Christin Myrgren (S).
Göran Norlander (S) ställer en fråga angående Urnkvinnan. Frågan besvaras
av kulturutskottets ordförande Karin Frejarö (MP).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående utvecklingen av militär
infrastruktur. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
(S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas
till ordförande eller vice ordförande i nämnder, bolag eller
kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
______
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§ 27

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:
•

Motion – Motion – En tryggare stad och kommun (KS17-47)

•

Motion – Sand för halkbekämpning på fler platser i kommunen
(KS17-51)

att överlämna Medborgarförslag – Förvaltningshus (KS17-13) till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande,
att återta Medborgarförslag – Isbana (KS14-5) från samhällsnämnden och
istället överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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