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Sammanträdesdatum

2018-06-18
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 18 juni 2018 kl 13:15-14.38, 14.56-16.26
Ajournering 14.38-14.56

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s. 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Rune Danielsson (S) och RosMarie Sandin (L)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, tisdag 19 juni 2018 kl. 19.00

Se närvaro- och voteringslista på s. 3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Jasenko Omanovic
Justerare
Rune Danielsson

RosMarie Sandin

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
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Närvaro och voteringslista
Ledamot

Ersättare

Parti

Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Lennart Mohlin

Krister Fagerström McCarty §§ 8184

S

Roland Strömqvist
Ann-Christin Myrgren
Maud Byquist

S
S
S

Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oscarsson

S
S
S

Rune Danielsson
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Andreas Sjölander
Ann Catherine Genberg
Björn Nordling
Lars Zetterlund
Christina Gärdin
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Michael Möller Christensen
Hibo Abdullahi
Karin Frejarö
Knapp Britta Thyr
Joakim Drejare
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Virén Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Leif Jonsson
Jonny Lundin
Sven Westerlund
Christina Lindberg
Eva Olstedt Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Sven Ingemar Vernersson
Lars-Edvin Lundgren
Dick Söderkvist
Kristoffer Bodin
Per Sander
Jasenko Omanovic

Justerandes sign

S
S
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Krister Fagerström McCarty §§ 6770
Mats Höglund

Krister Eriksson
Åke Hamrin

Karin Malin Ekström §§ 76-84

Karl Einar Björner

Anna Davis

RosMarie Sandin
Tom stol
Tom stol
Tom stol
Abdelmotaleb Ben Salem
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Närvarolista

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Närvaro Tjänstg.

Krister Fagerström McCarty

S

X

Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Krister Eriksson
Louise Solin
Issam Sassi
Eva Larsson
Sven-Erik Landgren
Eva Melander
Christer Norberg
Åke Hamrin
Leif Åhman
Jeff Forssell
KarinMalin Ekström
Abdelmotaleb Ben Salem
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Anna Davis
Maja Carlgren
Sonny Andersson
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingen ersättare

S
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V
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X
X
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-

Magnus Oscarsson, Lennart
Mohlin
Fredrik Bäckström
Christina Gärdin

Martin Neldén

Knapp Britta Thyr
Per Sander
Göran Virén Sjögren

Leif Jonsson

Olle Löfgren
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Ärendelista
§ 67

Dnr 32625

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§ 68

Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018........................................................................ 6
§ 69

Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018........................................... 7
§ 70

Dnr 2016-000500 232

Motion - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet ................................................... 8
§ 71

Dnr 2017-000051 314

Motion - Sand för halkbekämpning på fler platser i kommunen ......................... 10
§ 72

Dnr 2016-000537 611

Motion - Aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan .................................. 12
§ 73

Dnr 2018-000180 107

Årsredovisning för år 2017 Samordningsförbundet Härnösand Timrå ............... 14
§ 74

Dnr 2018-000262 042

Fyramånadersbokslut 2018 ............................................................................... 15
§ 75

Dnr 2018-000270 041

Mål, budget och skattesats 2019 ....................................................................... 17
§ 76

Dnr 2018-000249 003

Reglemente för internkontroll ............................................................................ 19
§ 77

Dnr 2018-000232 045

Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ............................ 21
§ 78

Dnr 2018-000266 041

Reviderad investeringsbudget 2018 för samhällsnämnden ............................... 24
§ 79

Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018 ............................................................................................... 27
§ 80

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018............................................................................................... 29
§ 81

Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018 ......................................... 31
§ 82

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 32
§ 83

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 33
§ 84

Dnr 38331
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§ 67

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 information från Höga Kusten
Destinationsutveckling AB av Peter Holmqvist, VD Höga Kusten
Destinationsutveckling AB.
Beslutsunderlag
______
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§ 68

Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, ordförande i revision.
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 fullmäktiges sammanträden för att informera om
aktuella granskningar.
Beslutsunderlag
______
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§ 69

Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jasenko Omanovic, kommunfullmäktiges ordförande.
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
______
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§ 70

Dnr 2016-000500 232

Motion - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion.
Yttranden
I ärendet yttrar sig 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 en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva Olstedt Lundgren (L) och
Olle Lövgren (L) att det ska byggas en offentlig toalett vid Landsarkivet i
Kristinaparken. Motionärerna ser ett behov att en offentlig toalett finns på
området då många människor vistas i parken. Både sommar och vinter. Inte
minst för att spela frisbeegolf och besöka skateboardparken.
Även andra spontanidrottare vistas där enligt motionärerna.
Samhällsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anser att ingen offentlig
toalett bör byggas i området. I området finns möjlighet att nyttja toaletterna i
foajén på ungdomsgården Kåken. Enligt ungdomssamordnaren på
samhällsförvaltningen så utnyttjas de redan idag av besökare i parken.
Ungdomsgården är öppen fem kvällar i veckan vilket innebär goda
möjligheter att nyttja dessa toaletter enligt samhälsförvaltningen.
Kommunledningskontoret föreslår avslag på motionen. Anledningen är att
det finns tillgång till toaletter under kvällstid samt att kostnaden för att bygga
en toalett är hög. Det är inte utrett hur behovet av offentliga toaletter ser ut i
övriga kommunen och om en investering ska göras kan behovet vara större
på andra platser. Enligt miljöavdelningen på samhällsförvaltningen har det
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heller inte framkommit att det har uppstått någon sanitär olägenhet i området
till följd av ökat besökande i området de senaste åren.
Socialt perspektiv
Ur ett socialt perspektiv ger en offentlig toalett, som är tillgänglighets
anpassad, potentiellt en bättre upplevelse vid besök av parken.
Ekologiskt perspektiv
Ur ett ekologiskt perspektiv har en offentlig toalett en uppskattad marginell
påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att bygga en offentlig toalett kommer att påverka kommunens budget. Exakt
vad en offentlig toalett kostar att bygga är svårt att beräkna utan att exakt
veta var den ska vara placera i området samt utformad. Avståndet till vatten
och avlopp har stor inverkan på slutpriset. Andra nybyggda offentliga
toaletter har efter en genomlysning av andra kommunser kostat mellan 500
tkr till 1 mnkr. Därefter tillkommer årlig kostnad för drift och städning på
cirka 200 – 300 tkr.
Härnösands kommun äger inte marken i Kristaparken, det är Hemfosa AB
och Fastighetsföretaget Lilium AB. Om en offentlig toalett ska byggas i
området måste först markägaren ge sitt tillstånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 109
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Yttrande - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet
Motion - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-18
Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr 2017-000051 314

Motion - Sand för halkbekämpning på fler platser i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Eva Olstedt-Lundgren (L).
Yrkanden
Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två förslag till beslut,
liggande förslag, samt ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
bifallsyrkandet till motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige av Eva Olstedt Lundgren (L)
där motionären vill det ska finnas fler utlämningsställen av sand för
halkbekämpning på trottoarer utanför fastigheter. Specifikt pekar motionären
ut ytterområden i kommunen som platser där medborgare får långt att ta sig
till Saltvik för att hämta sand.
Motionären menar att andra kommuner har fler platser för att hämta sand och
det något som Härnösands kommun också bör ha.
I Härnösand är det entreprenören NCC som på uppdrag av Härnösands
kommun lämnar ut sand till fastighetsägare. Utlämningen sker på Saltvik och
är bemannad. Kostnaden för denna tjänst är 90-100 tkr per år för kommunen.
Sanden lämnas ut gratis men är endast avsedd för halkbekämpning av
gångbanor utanför privata fastigheter.
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Under vintern 2017/2018 har samhällsförvaltningen kört ut extra sand till
bland annat Hälledal och Viksjö för att underlätta för de som bor en bit ifrån
ordinarie utlämningsställe.
Samhällsförvaltningen ämnar göra så även i fortsätning om förhållandena
kräver det.
Kommunledningskontoret föreslår avslag på motionen med motiveringen att
ha andra permanenta ställen för utlämning av sand kommer med bemanning
medför en allt för stor kostnad i förhållande till nyttjandet samt att
samhällsförvaltningen vid behov kör ut extra sand till samhällen utanför
tätorten.
Socialt perspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan på det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan på det ekonomiska och jurisdiska
perspektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 111
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-03
Motion - Sand för halkbekämpning på fler platser i kommunen
______
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§ 72

Dnr 2016-000537 611

Motion - Aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Magnus Oscarsson
(S), Anna Davis (M), RosMarie Sandin (L) och Ann-Christine Myrgren (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
I yrkandet instämmer RosMarie Sandin (L).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I yrkandet instämmer Magnus Oscarsson (S) och Ann-Christine Myrgren
(S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två förslag till beslut,
liggande förslag, samt ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
bifallsyrkandet till motionen.
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
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar
nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat
redovisas på sid 2.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget
bifallsyrkande, med motiveringen att motionen inte ska behöva få ett avslag
på grund av att den efterfrågade statistiken vad gäller lärartäthet av
legitimerade lärare inte finns att tillgå och kan därför inte redovisas för
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Ärendet var upp för beslut i kommunfullmäktige 2017-06-02.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med följande
motivering:
Aktuell statistik gällande lärartäthet av legitimerade lärare presenteras för
KF.
Den efterfrågade statistiken vad gäller lärartäthet av legitimerade lärare finns
inte att tillgå och kan därav inte redovisas för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 112
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, 2017-05-29 § 82
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen, 2017-05-02 §85
Tjänsteskrivelse – Motion – Aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan, 2017-03-02
Motion – Aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan, 2016-11-22
______
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§ 73

Dnr 2018-000180 107

Årsredovisning för år 2017 Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand Timrå
2017, samt
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet
Härnösand Timrå ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Byquist (S) och Maud Byquist (S) i
handlägganingen i detta ärende.
Bakgrund
Samordningsförbundet Härnösand Timrå har inkommit med årsredovisning
för 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de enskilda ledamöterna i
förbundet beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 118
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Revisionsberättelse 2017
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-18
Kommunfullmäktige

§ 74

Dnr 2018-000262 042

Fyramånadersbokslut 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna fyramånadersbokslut 2018.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun redovisar för första fyramånaderna ett positivt resultat
på 33,7 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2017 var 25,7 mnkr. Det innebär att det
löpande driftsresultatet har förbättrats med 8,0 mnkr. Resultatet enligt
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på +7,7 mnkr.
Nämnderna redovisare ett litet underskott jämfört med budget på -0,6 mnkr
exklusive semesterlöneskuld, pensionskostnader samt upplupna timlöner.
Kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden och samhällsnämnden visar positiv
avvikelse mot budget, vilket nästa täcker underskottet på resterande
nämnder. Socialnämnden redovisar ett betydande underskott de första fyra
månaderna på -16,1 mnkr vilket kräver åtgärder för att komma i balans.
Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på +2,1 mnkr (0,1 %
av skatteintäkter och statsbidrag), vilket är 17,9 mnkr sämre än budget som
är på 20 mnkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott helåret på
-44,7 mnkr och arbetslivsnämnden på -0,9 mnkr. Enligt kommunens
reglemente för ekonomistyrning ska nämnden via sin förvaltning erhålla en
handlingsplan inom tre veckor.
Ekonomiavdelningen bedömer att balanskravet för 2018 kommer att klaras.
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Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till
kommunfullmäktige.
Socialt perspektiv
Ingen konsekvens
Ekologiskt perspektiv
Ingen konsekvens
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Prognosen visar på ett positivt resultat för kommunen som helhet. Dock ger
inte prognosen utrymme för ett resultat på 1-2%. Socialnämnden har vid
upprättandet av bokslutet inte antagit en handlingsplan för sitt prognostiserad
underskott, vilket kommer vara nödvändigt för att nå god ekonomisk
hushållning för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 123
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-28
Fyramånadersrapport Tertial 1 2018
Protokollsutdrag arbetslivsnämnden, 2018-05-24 § 40
Protokollsutdrag socialnämnden, 2018-05-24 § 71
______
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§ 75

Dnr 2018-000270 041

Mål, budget och skattesats 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta majoritetens förslag till budget 2019 i enlighet med bilaga,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med bilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom
inom ramen 3 mnkr per objekt,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåtna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2019, samt
att skattesatsen 2019 ska vara oförändrad 23,34 kr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö
(MP), Ingrid Nilsson (V), Christina Lindberg (C), Eva Olstedt-Lundgren (L),
Ingemar Wiklander (KD), Andreas Sjölander (S), RosMarie Sandin (L),
Michael Möller Christensen (V), Sara Nylund (S), Åke Hamrin (V), AnnChristine Myrgren (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med tillägget
att korrigera summan på sidan 12 i majoritetens förslag.
I yrkandet instämmer Karin Frejarö (MP), Ingrid Nilsson (V), Andreas
Sjölander (S), Michael Möller Christensen (V), Sara Nylund (S), Åke
Hamrin (V), Ann-Christine Myrgren (S).
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till alliansens mål, budget och skattesats
2019 med tillägget att korrigera summan på sidan 236 i alliansens
budgetförslag.
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I yrkandet instämmer Christina Lindberg (C), Eva Olstedt-Lundgren (L),
Ingemar Wiklander (KD), RosMarie Sandin (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två förslag till beslut,
majoritetens förslag till budget, samt alliansens förslag till budget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
majoritetens förslag till budget.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att beslutar i enlighet med
alliansens förslag till budget.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
majoritetens förslag till budget.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget
bifallsyrkande.
Bakgrund
Majoriteten och Alliansen har presenterat sina respektive förslag till mål,
budget och skattesats 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 124
Mål, budget och skattesats 2019
Mål, budget och skattesats 2019 alliansen slutversion
______
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§ 76

Dnr 2018-000249 003

Reglemente för internkontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat reglemente för internkontroll.
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
Reglementet för internkontroll har reviderats och förtydligats för att skapa en
gemensam arbetsmetod samt för att säkerställa en tillfredställande
internkontroll. Till reglementet har tillämpningsanvisningar upprättas.
Den gemensamma arbetsmetoden innefattar kartläggning av internkontroll
via riskanalys, där risk och väsentlighetsbedömning ingår. Syftet är att skapa
kontroll och hantera risker i verksamheten och i ekonomin som kan hindra
kommunen att nå sina mål. Riskanalys är ett systematiskt hjälpmedel för att
identifiera och värdera risker, bedöma konsekvenser samt i vilken grad som
riskerna kan kontrolleras. Avsikten är att förekomma händelser innan något
negativt inträffar, kunna ta medvetna risker och se möjligheter.
Gällande reglemente antogs 2014-06-03 KS 99-49-029 och räcker fram till
2018-06-03 vilket innebär att internkontrollreglementet måste upp till
kommunstyrelsen för förnyat beslut.
Ekonomiavdelningen har reviderat internkontrollreglementet för att uppfylla
de rekommendationer som har framkommit från kommunens revisorer.
Revidering av reglementet innebär att förenkla och förtydligande av vad som
gäller för kommunens internkontroll.
Förklarande textavsnitt kring ämnesområdet internkontroll mer lämpat för
tillämpningsanvisningar har tagits bort.
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I reglementet har ekonomiavdelningen förtydligat hur planen kring hur
internkontroll ska beslutas och tas upp i nämnd.
Internkontrollplan följs upp via verksamhetsberättelsen och i
tjänsteskrivelsen där det ska finnas en att sats där nämnd tar ett separat beslut
om internkontrollplanen.
Internkontrollreglementet har uppdaterats med att kommunens medarbetare
har rapporteringsplikt på upptäckta brott och att allvarliga fel och brister ska
utredas. Denna rapporteringsplikt på upptäckta brott och allvarliga fel och
brister ska utredas. Denna rapporteringsplikt fanns tidigare bara i
tillämpningsanvisningarna.
Socialt perspektiv
Förbättrad internkontroll säkrar våra processer och invånarnas leverans av
välfärd.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Internkontroll syftar till att kommunens mål uppfylls genom tillfredställande
internkontroll. Om internkontroll inte genomförs så riskerar kommunen att
ekonomiska processerna inte är säkerställda samt att kommunens varumärke
skadas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 125
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Bilaga 1 - Reglemente för internkontroll
Bilaga 2 - Tillämpningsanvisningar
Bilaga 3 - Gamla reglementet för internkontroll
______
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§ 77

Dnr 2018-000232 045

Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Härnösands kommun bekräftar att ingången borgenförbindelse av den 7
maj 1993 (”Borgenförbindelsen”), vari Härnösands kommun åtagit sig
solidariskt borgenansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Härnösands kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt Borgenförbindelsen i förhållande till Kommuninvest nuvarande och
blivande borgenärer,
att Härnösands kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Härnösands kommun den 21 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvest medlemmar regleras för de fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgenförbindelsen, alltjämt gäller,
att Härnösands kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Härnösands kommun den 21 oktober 2011, vari Härnösands kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartexponering avseende derivat regleras,
alltjämt gäller, samt
att utse kommundirektör Sofia Pettersson och ekonomichef Bo Glas att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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
Samtliga medlemmar i Kommuninvest har tecknat borgenförbindelse.
Härnösands kommun utfärdade sin borgenförbindelse den 7 maj 1993 och
har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28
september 2009.
Samtliga kommuners borgenförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvest upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgenförbindelsen för lånegivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgenförbindelser i samband med Kommuninvest upplåning
företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivaren.
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i endast i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgenåtagandet bekräftades
genom beslut av kommunfullmäktige. Gilltighetstiden för Härnösands
kommuns borgenåtagande kommer sålunda inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att borgenförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Kommuninvest och den betydelse borgenförbindelsen har för
Kommuninvest verksamhet är det av mycket stor vikt att Härnösands
kommun innan borgenförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett
beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är av stor vikt för Härnösands
kommun att fortsätta vara medlem i Kommuninvest och på så sätt ta del av
de förmånliga lånevillkor som Kommuninvest erbjuder.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen större påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att inte förlänga avtalet med Kommuninvest kommer innebära att
kommunens upplåning blir mycket dyrare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-18
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 128
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Angående borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
______
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§ 78

Dnr 2018-000266 041

Reviderad investeringsbudget 2018 för
samhällsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Samhällsnämndens reviderad investeringsbudget 2018,
att godkänna äskandet om utökat investeringsutrymme om 12,9 mnkr, samt
att finansieringen sker genom kommunens likvida medel.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Magnus Oscarsson
(S), Göran Norlander (S), Lennart Bolander (M), Ingemar Wiklander (KD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag till samhällsnämndens äskande rörande
12,9 mnkr enligt redovisande investeringar.
Magnus Oscarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns två förslag till beslut,
liggande förslag, samt ett avslagsyrkande av Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att beslutar i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla avslagsyrkandet
röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat
redovisas på sid 2.
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Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget
avslagsyrkande, då kostnaden för investeringarna ska tas som gottgörelse ur
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse med 13,4 mnkr avseende år 2016.
Allianspartierna menar att stiftelsens medel ska användas för att minska
pensionsskulden och användas för nya åtandanden (årgångar). I och med
detta beslut är det Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse lämnat gottgörelse
på hela 39,2 mnkr enbart under denna mandatperiod.
Den rödgröna majoriteten får återkomma med förslag på andra
finansieringsformer. Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att gottgörelsen
ur Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse på ett så påtagligt stort belopp som
13,4 mnkr, inte beslutas av kommunfullmäktige utan av kommunstyrelsen.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23 § 43 Godkännande av
investeringsprojekt 1745, Järnvägsviadukten beslutades
att godkänna samhällsnämndens begäran att genomföra investeringsprojekt
1745, Järnvägsviadukten, till en beräknad kostnad av maximalt 40 mnkr,
att finansieringen av den del av kostnaden som belastar 2019 års ekonomi
beaktas i investeringsbudgeten för 2019, samt
att uppdra åt samhällsnämnden att återkomma med en reviderad
investeringsbudget 2018 med beaktande av betalplan för järnvägsviadukten
och de under 2017 inledda men ej kostnadsförda investeringsprojekten.
Samhällsnämnden har inkommit med en reviderad investeringsbudget för
2018 på ram samt med ett äskande om 12,9 mnkr för ett antal angelägna
åtgärder.
Angivna åtgärder:
Naturvårdprojekt Södervägen
Investering i konstsnöanläggning på Vårdkasen
Pistmaskin Vårdkasen
Ismaskin Högslätten
Restaurering av Västanådammen
Reinvestering i Trädgårdsgatan etapp 1
Upprustning av Bodavägen
Belysning på GC-vägen gamla Gånsviksvägen
Belysning Tullportsparken inkl lekparksbelysning
Busshållsplats Slåttervägen
Väderskydd Viksjö
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Elkuren på torget
Västra Ringvägen etapp 2
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att Samhällsnämndens
äskande om utökat investeringsutrymme klaras av att finansieras via gjorda
utlägg till pensionsstiftelsen. Detta innebär att ingen nyupplåning behöver
ske för att finansiera samhällsnämndens äskande.
Socialt perspektiv
Om föreslagna investeringar genomförs så ökar livskvaliten för kommunens
medborgare.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan på kommunens likviditet då investeringarna finansieras via
gottgörelse från pensionsstiftelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-06-05 § 132
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-04
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-05-24 § 103
______
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§ 79

Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Chatarina Rosén (L) som ersättare i
kommunfullmäktige,
att bevilja avsägelse från Dijana Omanovic (S) som ersättare i
socialnämnden, samt
att bevilja avsägelse från Fred Nilsson (S) 2018-08-01som
kommunstyrelsens ordförande och till följd av detta bevilja avsägelse från
följande uppdrag;
Ledamot av styrelsen i Kommunförbundet Västernorrland
Ledamot av Regionala Samverkansrådet, Västernorrland
Ersättare i Räddningsförbundet Höga Kusten Ådalen
Ordförande i Invest i Härnösand AB
Ledamot Härnösands Näringsliv AB.
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
Chatarina Rosen (L) har avsagt sig som ersättare i fullmäktige
Dijana Omanovic (S) har avsagt sig som ersättare i socialnämnden
Fred Nilsson (S) har avsagt sig som ordförande i kommunstyrelsen, samt
uppdrag.
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Beslutsunderlag
Avsägelse Chatarina Rosen (L), 2018-05-31
Avsägelse Dijana Omanovic (S), 2018-04-23
Avsägelse Fred Nilsson (S), 2018-06-08
______
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§ 80

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att hos länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till
ersättare i kommunfullmäktige efter Chatarina Rosén (L),
att utse Andreas Sjölander (S) till ordförande i kommunstyrelsen 2018-0801,
att utse Andreas Sjölander (S) till ledamot av styrelsen i Kommunförbundet
Västernorrland 2018-08-01,
att utse Andreas Sjölander (S) till ledamot av Regionala Samverkansrådet
Västernorrland 2018-08-01,
att utse Andreas Sjölander (S) till ersättare i Räddningstjänstförbundet Höga
kusten Ådalen 2018-08-01,
att utse Andreas Sjölander (S) till ordförande i Invest i Härnösand AB 201808-01,
att utse Andreas Sjölander (S) till ledamot i Härnösands Näringsliv AB
2018-08-01,
att utse Lena af Geijerstam Unger till styrelseledamot i styrelsen för
ServaNet AB efter avgående styrelseledamoten Ingemar Forzelius,
att utse Robert Barkéus (KD) till ersättare i skolnämnden, samt
att utse Bengt Jansson (L) till ersättare i skolnämnden.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lennart Bolander (M) och Fred Nilsson (S).
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
______
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§ 81

Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018
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.
Nya Ostkustbanan – Kallelse och ärendelista till årsstämma 2018,
med bilagor
Arbetslivsnämnden – Bokslut 2018
Socialnämnden – Fyramånadersrapport
Granskning för år 2017 – Lekmannarevision i Höga Kusten Destination A
Beslutsunderlag
______
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§ 82

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om kommunstyrelseförvaltningens
genomlysning av socialnämnden. Frågan besvaras av Fred Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Mellersta Norrlands
pensionsstiftelse. Frågan besvaras av Göran Norlander (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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§ 83

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslag – Behov av varmt väntrum vid Härnösands
station (KS2018-267) till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Buss på söndagar (KS2018-257) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Gynna spontanidrottande (KS2018-247)
till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Körsbärsträd (KS2018-243) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Pilotförsök – Uthyrning av lådcykel på
biblioteket (KS2018-239) till samhällsnämnden för beredning och
besvarande, samt
att överlämna medborgarförslag – Tömningsstation för husbil-husvagn
(KS2018-251) till samhällsnämnden 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
______
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Glad sommar!
Kommunfullmäktiges ordförande Jasenko Omanovic (S) och fullmäktiges
presidium önskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en riktigt
trevlig sommar.
______
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