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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti När-
varo 

Votering  
§ 76  

 Ja      Nej 

Andreas Sjölander  S X X  

Lotta Visén  S X X  

Magnus Oskarsson  S X X  

Nina Skyttberg  S X X  

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X X  

Monica Fahlén Lennart Molin S - X  

Håkan Viklund  S X X  

Ebba Hansson  S X X  

Ann-Cathrine 
Genberg 

 S X X  

Björn Nordling  S X X  

Katrin Sjödin  S X X  

Johan Nilsson  S X X  

Susanne Forsberg  S X X  

Ingrid Nilsson  V X X  

Martin Neldén  V X X  

Malin Lindroth Anders Bergqvist V - X  

Åke Hamrin  V X X  

Knapp Britta Thyr  MP X X  

Hibo Abdullahi  MP X X  

Göran Hådén  MP X X  

Ida Skogström  M X  X 

Anders Gäfvert  M X  X 

Lennart Bolander Bengt Wallgren M -  X 

Margareta Tjärnlund  M X  X 

Eva-Clara Viklund  M X  X 

Christian Wasell  M X  X 

Linda Borg §§ 71-81,  
Ingemar Ljunggren §§ 82-84 

M X  X 

Per-Eric Norberg  C X  X 

Christina Lindberg  C X  X 

Erik Hultin  C X  X 

Anette Nordin  C X  X 

Karl Rönnkvist  C X  X 

Olle Löfgren  L X  X 

Ingemar Wiklander  KD X  X 

Mai Nahas Anders Nordström KD -  X 

Ulrika Jonsson  SD X  X 

Kenneth Lunneborg  SD X  X 

Sven Ingemar 
Vernersson 

Bo Gidmark SD -  X 

Lennart Bergström  SD X  X 

Anette Åström  SD X  X 

Eva Olstedt 
Lundgren 

 L X  X 

Kristoffer Bodin  M X  X 

Göran Norlander   S X X  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgör istället för 

Lennart Molin S X Monica Fahlén 

Lotten Vidmark S X  

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S X  

Basel Aljamal S X  

Mona Sundin S -  

Mats Höglund S -  

Birgitta Alevård V -  

Anders Bergqvist V X Malin Lindroth 

Per Sander MP -  

Saeida Noori MP -  

Bengt Wallgren M X Lennart Bolander 

Malin Plantin Sjöblom M X  

Ingemar Ljunggren M X Linda Borg §§ 82-84 

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C X  

Lillemor Andersson C -  

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L X  

Mathias Johansson L -  

Anders Nordström KD X Mai Nahas 

Chantal Binua KD -   

Göran Bergman SD -  

Bo Gidmark SD X Sven Ingemar Vernersson 

Glenn Sehlin SD X  

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ärendelista 

§ 71 Dnr 50587 5 
Ändringar på dagordningen ................................................................................. 5 

§ 72 Dnr 32625 6 
Informationsärenden ........................................................................................... 6 

§ 73 Dnr 2019-000029 1.1.1.2 7 
Information från Revisionen 2019........................................................................ 7 

§ 74 Dnr 2019-000030 1.1.1.1 8 
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019........................................... 8 

§ 75 Dnr 2018-000028 00 9 
Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete mot våld i nära 
relation ................................................................................................................ 9 

§ 76 Dnr 2018-000497 140 11 
Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands 
kommun ............................................................................................................ 11 

§ 77 Dnr 2019-000182 1.1.2.1 13 
Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan kommun .................................. 13 

§ 78 Dnr 2019-000116 1.2.3.2 15 
Attestreglemente ............................................................................................... 15 

§ 79 Dnr 2019-000023 1.1.1.3 17 
Avsägelser 2019 ............................................................................................... 17 

§ 80 Dnr 2019-000033 1.1.1.3 18 
Valärenden 2019 ............................................................................................... 18 

§ 81 Dnr 2019-000032 1.1.1.1 19 
Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 ......................................... 19 

§ 82 Dnr 2019-000031 1.1.1.1 20 
Korta frågor - korta svar 2019 ........................................................................... 20 

§ 83 Dnr 34630 22 
Tillkommande motioner, interpellationer och frågor ........................................... 22 

§ 84 Dnr 2019-000228 23 
Interpellation – Sjöfartsutbildning i kommunal regi för gymnasiet och 
YH ..................................................................................................................... 23 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 50587  

Ändringar på dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna den uppdaterade dagordningen.      

 
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 2019-04-29 att ärendet Interpellation – 

Sjöfartsutbildning i kommunal regi för gymnasiet och YH (KS2019-228) 

fick ställas och skulle besvaras på dagens sammanträde.  

     

______  
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§ 72 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med presentation av skolchef Roland Bång och 

socialchef Mats Kollin varefter Marie Örjestål, intendent på 

kommunstyrelseförvaltningen, informerar om brandsäkerhet. 

     

______  
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§ 73 Dnr 2019-000029 1.1.1.2 

Information från Revisionen 2019 

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 

Revisionen bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträden för att 

informera om aktuella granskningar. Ingrid Flodin (C) informerar om 

revisionens pågående arbete.      

______  
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§ 74 Dnr 2019-000030 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

 

______  
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§ 75 Dnr 2018-000028 00 

Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete 
mot våld i nära relation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget samt 

att uppdra till rådet för trygghet och hälsa att aktualisera frågan om våld i 

nära relationer.      

 
Yttranden 

I ärendet yttrar sig Isedora Skogström, inlämnaren av medborgarförslaget, 

samt Ingrid Nilsson (V), Christina Lindberg (C), Johan Nilsson (S) och Ida 

Skogström (M).   

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar i enlighet med sitt yrkande på 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-07, § 90, nämligen att den andra 

beslutsattsatsen ska ha följande lydelse: att kommunalägda bostadsbolaget 

Härnösandshus beaktar att införa huskurage. Ida Skogström (M) yrkar bifall 

till Christina Lindbergs (C) förslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Christina Lindbergs (C) förslag.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta enligt liggande 

förslag.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta enligt Christina 

Lindbergs (C) förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag.      

Reservation 

Centerpartiet och Ida Skogström (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att 

kommunen ska uppmuntra privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 

och det kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus att införa information 

om Huskurage i samtliga trappuppgångar.  

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i 

nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en 

primärpreventiv metod och en policy som uppmanar grannar att visa 

omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa i form av dörrknackning 

och kontakt med polis. 

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och det kommunalägda 

bostadsbolaget Härnösandshus äger själva rätten att ta beslut över vilken typ 

av information som ska spridas i deras fastigheter.   

 

Kommunledningskontoret har erbjudit och genomfört utbildningar om våld i 

nära relation för personal på Härnösandshus. Utbildning innehåll; offer och 

förövare, förklaringar till våld, samt socialtjänstens och polismyndighetens 

stöd och hjälp.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07 § 90 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-03 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-02-26 § 14 

Medborgarförslag – Huskurage – förebyggande arbete mot våld i nära 

relationer 2018-01-15      

______  
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§ 76 Dnr 2018-000497 140 

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i 
Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till samhällsnämnden för vidare beredning.  

 
Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M), Anders 

Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Erik Hultin (C), Magnus Oskarsson 

(S), Eva Olstedt Lundgren (L), Johan Nilsson (S) och Knapp Britta Thyr 

(MP). 

 
Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till 

samhällsnämnden. Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till Andreas 

Sjölanders (S) yrkande. 

Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen. Erik Hultin (C), Anders 

Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Eva Olstedt Lundgren (L) ansluter 

sig till Ida Skogströms (M) yrkande.     

 
Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, liggande förslag om 

avslag, Andreas Sjölanders (S) yrkande om återremiss och Ida Skogströms 

(M) yrkande om bifall till motionen. 

Ordföranden frågar först om fullmäktige avser att besluta att avgöra ärendet 

idag eller återremittera ärendet och finner att fullmäktige beslutar att 

återremittera ärendet. 

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

fullmäktige ska besluta att återremittera ärendet röstar ja, och den som vill 

att fullmäktige ska besluta att avgöra ärendet idag röstar nej. 
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Med 23 ja-röster mot 20 nej-röster finner ordföranden att fullmäktige 

beslutar att återremittera ärendet. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 

av voteringslistan på s.2.      

Bakgrund 

Ida Skogström (M) har lämnat in en motion som föreslår att vi ska utreda 

möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i 

Härnösands kommun, samt att införa Rättviksmodellen i Härnösands 

kommun. 

Rättviksmodellen handlar om hur kommunen tar ut avgifter för tillsyn som 

sker inom livsmedelsbranschen. Idag tas en årlig kontrollavgift ut som tas ut 

innan kontroll. Utöver detta kan även kontrollavgifter för ytterligare tillsyn 

tillkomma. 

Rättviksmodellen innebär att avgiften istället tas ut efter utförda kontroller.  

Det kan med denna modell bli lättare för företag att förstå vilka kontroller 

man betalar för. Rättviksmodellen har införts i flera kommuner och 

rekommenderas numera även av Livsmedelsverket. 

Det har genomförts en statlig utredning om en ny avgiftsförordning som 

föreslås införas år 2020. Den modellen kommer att vara bindande för 

kommunerna, så att alla kommuner gör lika.  

I avvaktan på beslut om förslagen i den statliga utredningen och den nya 

avgiftsmodellen föreslår kommunledningskontoret att motionen om att 

utreda och införa rättviksmodellen ska avslås då det inte kan anses 

resurseffektivt att utreda en modell när vi redan nu vet att det kommer ny 

lagstiftning på området inom kort. 

I beredningen av motionen har miljöavdelningen varit delaktiga. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07 § 94 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 40 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12 

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun, 

Ida Skogström (M), 2018-11-26 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 153     

 ______  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2019-000182 1.1.2.1 

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att grundtaxan för egenavgiften för färdtjänstresor i annan kommun är  

5 kr/km, samt  

att införa en lägsta avgift på 50 kr/resa för egenavgiften för färdtjänstresor i 

annan kommun.     

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 

En översyn har gjorts av egenavgifter för färdtjänst, för att avgiften ska vara 

lika för alla resenärer oavsett vilket fordon som används. Bakgrunden är att 

personer som rest i annan kommun och som är i behov specialfordon får 

betala en högre egenavgift än personer som nyttjar färdtjänst med personbil. 

Härnösands kommun använder i dag ett betalningsalternativ som är 25 % av 

taxameterpriset. Anledningen till att det blir dyrare med procentalternativt av 

taxameterpriset är att framkörningsavgiften för specialfordon är dyrare än för 

personbil och denna kostnad läggs på taxameterpriset.   

För att det i fortsättningen inte ska bli dyrare att resa med specialfordon i en 

annan kommun, föreslås att egenavgiften ändras från att vara 25 % av 

taxameterpriset till att grundtaxan för egenavgift för färdtjänstresor i annan 

kommun blir 5 kr/km och att en lägsta avgift om 50 kr införs.  

Kommunledningskontoret har inget att tillägga i samhällsnämndens förslag 

utan anser att justeringen bör göras eftersom att beslutet leder till en 

likvärdig egenavgift oavsett i fall personen som använder tjänsten är i behov 

av ett specialfordon eller inte.             
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Socialt perspektiv 

Förändringen innebär en förbättring ut det sociala perspektivet eftersom det 

leder till en likvärdig taxa oavsett vilket fordon kunden är i behov av.   

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har inte någon påverkan på det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har inte någon påverkan på det ekonomiska och juridiska 

perspektivet, med hänvisning till samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

som säger att bruttokostnaderna för dessa resor kommer att bestå, men den 

intäktsvolym som kan komma att förändras är marginell.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07 § 89 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-03-28 § 59 

Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen 2019-03-12        

______  
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§ 78 Dnr 2019-000116 1.2.3.2 

Attestreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Attestreglemente version 2.0.   

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 

Attestreglementet har reviderats och förtydligats för att anpassas efter den 

nya inköpsorganisation som kommunen inför under maj 2019 samt 

kommunens nya systemstöd för e-handel och fakturor. Det reviderade 

attestreglementet säkerställer tillfredsställande kontroller och ger kommunen 

bättre kontroll vid attestering av ekonomiska transaktioner. 

Revidering av attestreglementet innebär anpassning av arbetsmoment och 

roller i samband med införande av ny inköpsorganisation och nytt 

systemstöd så ändras arbetsmomenten vid inköp och rollerna byter namn i 

inköpsorganisationen. Ett tydligt attestreglemente ger ökad god 

internkontroll. 

Det finns ny fyra attestmoment avseende inköp och fakturor: 

leveranskvittens, beställning, granskning och attest. Vid inköp gjorda i e-

handelssystemet tillämpas attestmomenten beställning, attest och 

leveranskvittens. För fakturor utanför e-handelssystemet tillämpas 

attestmomenten granskning och attest. Attest ska alltid göras av minst två 

personer.  

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tydliga rutiner för attestering syftar till att kommunens mål uppfylls genom 

tillfredställande internkontroll av ekonomiska transaktioner.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07 § 92 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05 § 38 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11 

Rev. Attestreglemente 2019-05-06 

Attestreglemente Härnösands kommun revision 2019 jfr 2016    

______  
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§ 79 Dnr 2019-000023 1.1.1.3 

Avsägelser 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Göran Bergman (SD) som ersättare i 

kommunfullmäktige samt 

att bevilja avsägelserna från Saeida Noori (MP) som ersättare i skolnämnden och 

som ersättare i kommunfullmäktige.      

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 

Göran Bergman (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Saeida Noori (MP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i skolnämnden 

och som ersättare i kommunfullmäktige.      

 
Beslutsunderlag 

Avsägelse från Göran Bergman (SD) 2019-05-07 

Avsägelse från Saeida Noori (MP) 2019-05-09 

Avsägelse från Saeida Noori (MP) 2019-05-09       

______  
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§ 80 Dnr 2019-000033 1.1.1.3 

Valärenden 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Bergman (SD) och Saeida Noori 

(MP) och 

att välja Tove Engvall (MP) som ersättare i skolnämnden.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

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

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.     

 

______  
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§ 81 Dnr 2019-000032 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. 

 

På dagens sammanträde har följande ärenden lagts till handlingarna: 

Verksamhetsberättelse 2018, 5 i 12 

Styrelseprotokoll Ostkustbanan 2015 AB, 2019-03-01 

Årsredovisning 2018, Ostkustbanan 2015 AB 

Årsredovisning 2018, Länsmuseet 

     

______  
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§ 82 Dnr 2019-000031 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.      

 
Yttranden 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga till skolnämndens representant, 

förslagsvis Åke Hamrin (V), om skolnämnden har en handlingsplan för 

hantering av problemet med flickor som försvinner under sommarlovet för 

att giftas bort. 

Frågan besvaras av Åke Hamrin (V). 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Andreas Sjölander (S) om ökning av personal i kommunens regi.  

Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S). 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till Ingemar Wiklander (KD) om 

Campus Härnösand. 

Ingemar Wiklander (KD) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om firande av veterandagen och 

flaggning till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) hänvisar till fullmäktiges presidium att svara på 

frågan. 

Eva Olstedt Lundgren (L) ställer en motfråga om det finns planerade 

åtgärder för veterandagen. 

Andreas Sjölander (S) återhänvisar frågan till fullmäktiges presidium. 

Göran Norlander (S) besvarar frågan. 

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

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

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

 
Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och till kommunstyrelsens 

arbetsutskott.     

______  
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§ 83 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna Motion - Närlagad mat av hög kvalitet – Laga mat direkt på 

skolor och boenden, KS2019-000292, till kommunstyrelsen för beredning.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har lämnat in en motion, Närlagad 

mat av hög kvalitet – Laga mat direkt på skolor och boenden, KS2019-

000292, 2019-05-24.       

Beslutsunderlag 

Motion – Närlagad mat av hög kvalitet – Laga mat direkt på skolor och 

boenden, KS2019-000292, 2019-05-24      

______  
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§ 84 Dnr 2019-000228  

Interpellation – Sjöfartsutbildning i kommunal regi för 
gymnasiet och YH 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse interpellationen besvarad.     

 
Yttranden 

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

Bergström (SD), Olle Löfgren (L), Åke Hamrin (V) och Knapp Britta Thyr 

(MP). 

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och Olle Löfgren (L) har på 

fullmäktigesammanträdet 2019-04-29 lämnat in en interpellation riktad till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S). Fullmäktige har på 

sammanträdet beslutat att interpellationen får ställas och att den kommer att 

besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde, dvs. på dagens möte.    

Beslutsunderlag 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-29 § 70 

Interpellation från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna till 

kommunstyrelsens ordförande, 2019-04-30    

______  


