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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro §  § 

     Ja Nej Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Lotta Visén  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Magnus Oscarsson  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Nina Skyttberg  S X§§ 23-
27, 30-46 

     

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Monica Fahlén   S X§§ 23-
27, 29-46 

     

Håkan Viklund  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Ebba Hansson   S X      

Ann Catherine Genberg Lennart Mohlin §§ 23-27, 
29, 31-34, 36-46 

S  X     

Björn Nordling  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Katrin Sjödin  Lotten Widmark S  X     

Johan Nilsson  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Susanne Forsberg Agneta Jonsson S §§ 23-27, 
29-46 

X     

Ingrid Nilsson  V X §§ 23-
27, 29-46 

     

Martin Neldén  V X      

Birgitta Alevård Anders Bergqvist §§ 23-
27, 29-46 

V  X     

Åke Hamrin  V X§§ 23-
27, 29-46 

     

Knapp Britta Thyr  MP X§§ 23-
27, 29-46 

     

Hibo Abdullahi  MP X      

Per Sander Myriam Estrella 
Näslund§§ 23-27, 29-46 

MP  X     

Ida Skogström Ingemar Ljunggren §§ 
23-27, 29,31-34, 36-46 

M  X     

Anders Gäfvert  M X §§ 23-
27, 

29,31-34, 
36-46 

     

Lennart Bolander Tom stol M  X     

Margareta Tjärnlund  M X §§ 23-
27, 30-46 

     

Eva-Clara Viklund  M X §§ 23-
27, 29-46 

     

Christian Wasell  M X §§ 23-
27, 29-46 

     

Linda Borg  M X §§ 23-
27, 29-46 

     

Per-Eric Norberg  C X §§ 23-
27, 29-46 

     

Christina Lindberg  C X §§ 23-
27, 29-46 
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Erik Hultin  C X §§ 23-
27, 29-46 

     

Anette Nordin Dunia Ali §§ 23-27, 29-46 C  X     

Karl Rönnkvist Ulrika Sundgren §§ 23-
27, 29-46 

C  X     

Olle Löfgren  L X §§ 23-
27, 29-46 

     

Ingemar Wiklander  KD X §§ 23-
27, 29, 
31-34, 
36-46 

     

Mai Nahas Chantal Binua §§ 23-27, 
29-46 

KD  X     

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin§§ 23-27, 29-
46 

SD  X     

Kenneth Lunneborg  SD X §§ 23-
27, 29-46 

     

Sven Ingemar 
Vernersson 

Tom stol SD  X     

Lennart Bergström Tom stol SD  X     

Anette Åström  SD X      

Eva Olstedt-Lundgren  L X §§ 23-
27, 29-46 

     

Kristoffer Bodin  M X      

Göran Norlander Mats Höglund §§ 23-28, 
30-46 

S  X     
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Lennart Mohlin S X Ann-Catherine Genberg 

Lotten Widmark S X Katrin Sjödin 

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S X Susanne Forsberg 

Basel Aljamal S -  

Mats Höglund S X Göran Norlander 

Rune Danielsson S -  

Anders Bergqvist V X Birgitta Alevård 

Christina Höj Larsen  V -  

Myriam Estrella-Näslund MP X Per Sander 

Göran Umefjord MP -  

Bengt Wallgren M -  

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljungren M X Ida Skogström 

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C X Anette Nordin 

Lillemor Andersson C -  

Ulrika Sundgren C X Karl Rönnkvist 

RosMarie Sandin L -  

Tomas Pålsson L -  

Anders Nordström KD -  

Chantal Binua KD X Mai Nahas 

Bo Gidmark SD -  

Glenn Sehlin SD X Ulrika Jonsson 

 SD   
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Ärendelista 
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AB .................................................................................................... 31 
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§ 38 Dnr 2020-000056 1.1.1.1  
Interpellation - Komvux ändrad kursutbud ........................................ 35 

§ 39 Dnr 2020-000077 1.1.1.1  
Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård 
Härnösand ....................................................................................... 36 
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§ 41 Dnr 2020-000090 1.1.1.1  

Interpellation - Intern debitering av badhuset ................................... 38 

§ 42 Dnr 2020-000012 1.1.1.3  

Avsägelser 2020 .............................................................................. 39 

§ 43 Dnr 2020-000003 1.1.1.3  

Valärenden 2020 .............................................................................. 41 

§ 44 Dnr 2020-000013 1.1.1.1  

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 ........................ 43 

§ 45 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor .......................... 45 

§ 46 Dnr 2020-000070 1.1.1.1  

Korta frågor - korta svar 2020 .......................................................... 46 
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§ 23 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (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 

Sammanträdet inleds med att Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar 

om Covid-19 och  Bokslutsprognos T1.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 24 Dnr 2020-000063 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Det har inkommit en fråga till Allmänhetens frågestund. 

 Lokala ordningsföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Allmänhetens frågestund – Lokala ordningsföreskrifter, 2020-05-25      

______  
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§ 25 Dnr 2019-000470 1.1.1.1 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 

sammanträde.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har, genom sin gruppledare Lennart Bergström, lämnat 

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

begäran om handläggning för en tilläggsändring i berörda kapitel 

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

ordningen stipuleras inom lagstiftningen, där var part inom de 

parlamentariska grupperingarna majoritet och opposition utser sina inbördes 

företrädare utan inblandning från den parlamentariskt motsatta sidan. 

Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

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

Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  

Det är riksdagens som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 
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(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 

att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 

formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 50 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 

Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-21  

 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2019-000482 1.1.1.1 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 

Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 

sammanträde.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Bakgrund 

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

motion som föreslår att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 

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

tydligt framgår att det är grupperingarna inom majoritet och opposition som 

utser och röstar fram sina egna företrädare utan inblandning från motsatta 

sidan. 

Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

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

Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  

Det är riksdagen som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 
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(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 

att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 

formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 51 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 

Motion, Moderaterna, 2019-10-28 

 

______  
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§ 27 Dnr 2020-000044 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund (M), ordförande i revisionen, Andreas 

Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (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 

Årsredovisning för året 2019 har sammanställts och överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter 

beslut i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och 

avlämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut. 

Budgetförutsättningarna har väsentligt förändrats under året då kommunen 

beslutade att ändra redovisningsmodell för pensioner från fullfondering till 

blandmodell. För kommunens resultat fick det en negativ konsekvens på 

cirka 50 miljoner kronor. Utifrån det så beslutade kommunfullmäktige i 

november 2019 om att förändra det finansiella målet från 1,4 procent till 

0,01 procent. Kommunens resultatöverskott i procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning för 2019 var 0,2 procent. Det överstiger 

resultatnivån med 0,19 procentenheter och kommunen uppnår därigenom 

målet för god ekonomisk hushållning. 
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Beslutet att byta modell för pensionsredovisning har tillsammans med ny 

redovisningslag och rekommendationer krävt att årsredovisningen för 2018 

konverterats för att möjliggöra jämförbarhet mellan åren.  

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat på +3,2 mnkr för 2019, 

vilket är en förbättring med +8,3 mnkr jämfört med föregående år 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-04-07 § 31 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-24 

Slutversion - Årsredovisning 2019 

Bilaga - Årsredovisning 2019 

 

______  
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§ 28 Dnr 2020-000193 1.1.2.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2019,  

att enlighet med revisionens förslag, daterat 9 april 2020, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2019, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020 , bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2019,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2019,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2019,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad  9 april 2020, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2019,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2019.      
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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.      

Jäv 

Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i kommunstyrelsen 

har inte deltagit i beslutet: 

Andreas Sjölander (S) 

Lotta Visén (S) 

Monica Fahlén (S) 

Håkan Viklund (S) 

Björn Nordling (S) 

Lennart Mohlin (S) 

Ingrid Nilsson (V) 

Myriam Estrella Näslund (MP) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Anders Gäfvert (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

Eva-Clara Viklund (M) 

Christina Lindberg (C) 

Erik Hultin (C) 

Ulrika Sundgren (C) 

Olle Löfgren (L) 

Glenn Sehlin (SD) 

 

Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i arbetslivsnämnden 

har inte deltagit i beslutet: 

Nina Skyttberg (S) 

Martin Neldén (V) 

Dunia Ali (C) 

 

Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i samhällsnämnden 

har inte deltagit i beslutet: 

Magnus Oscarsson (S) 

Knapp Britta Thyr (MP) 

Anders Bergqvist (V) 
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Christian Wasell (M) 

Per-Eric Norberg (C) 

 

Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i skolnämnden har 

inte deltagit i beslutet: 

Åke Hamrin (V) 

Linda Borg (M) 

Chantal Binua (KD) 

 

Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i socialnämnden har 

inte deltagit i beslutet: 

Krister Fagerström McCarty (S) 

Johan Nilsson (S) 

Agneta Jonsson (S) 

Margareta Tjärnlund (M) 

Kenneth Lunneborg (SD) 

 

Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i Överförmyndare 

har inte deltagit i beslutet: 

Anders Gäfvert (M) 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2019 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ. Kommunfullmäktiges 

presidium noterar att revisionen inte har riktat några anmärkningar på vare 

sig styrelsen eller nämnderna avseende verksamhetsåret 2019 och finner 

ingen grund för någon självständig anmärkning från fullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums protokollsutdrag, 2020-06-04 § 41 

Underskriven – Revisionsberättelse för år 2019 

Underskriven – Revisorernas redogörelse för 2019      

______  
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§ 29 Dnr 2020-000175 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2019 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet Härnösand-

Timrå,   

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 

Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2019, samt 

att kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Timrå kommun, 

föra en dialog med Samordningsförbundet om årsredovisningen för 2019 och 

utvecklingsarbetet framåt.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M). 

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 deltar inte Nina Skyttberg (S), Mats Höglund (S) och Margareta 

Tjärnlund (M) i handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2019. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 

enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 81 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Rapport Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Skrivelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

KPMG revisionsberättelse av verksamhetsår 2019 

 

______  
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§ 30 Dnr 2020-000191 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 - Räddningstjänst Höga Kusten 
Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen 2019 för Räddningstjänsten Höga Kusten-

Ådalen, samt 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 

Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2019.   

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.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lennart Mohlin (S), Ingemar Wiklander (KD), 

Anders Gäfvert (M) och Ingemar Ljunggren (M) i handläggningen av detta 

ärende. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 

lämnat in revisionsberättelse för 2019. Revisionen har granskat och godkänt 

årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen och dess enskilda ledamöter.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 82 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-14 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

Revisionsberättelse för år 2019, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 

Rapport bokslut och årsredovisning 2019-12-31 

Budget för Revisionen Räddningstjänsten Höga Kusten 

 

______  
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§ 31 Dnr 2020-000215 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Fyramånadersrapport för Härnösands kommun 2020.  

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 

Enligt reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun är det 

kommunstyrelsen som ansvarar för att sammanställa fyramånadersbokslut 

för kommunen  Bokslutet ska tillställas kommunfullmäktige senast vid 

junisammanträdet.  

Fyramånadersbokslutet 2020 har sammanställts utifrån gällande reglemente. 

I bokslutet framgår att Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -39,1 

mnkr för årets fyra första månader och ett resultat om -3,3 mnkr exklusive 

förändring i semesterlöneskuld. För att möjliggöra en jämförelse med 

motsvarande period under 2019 har siffrorna för  perioden konverterats 

enligt kommunens nya redovisningsprinciper. Jämförelsesiffrorna från 2019 

visar ett resultat om -32,9 mnkr och 1,7 mnkr exklusive förändring i 

semesterlöneskuld.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 

Fyramånadersrapport 2020  

 

______  
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§ 32 Dnr 2018-000220 101 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i § 48, första stycket lägga till texten ”folkbokförda i Härnösands 

kommun” att lämna förslag ”om förändring/utveckling”, 

att i § 49, första stycket lägga till, När ett förslag godkänts kan andra 

”folkbokförda i Härnösands kommun” rösta på förslaget under 60 dagar. 

att i § 49, andra stycket, får minst ” 25 röster”. Uppnår förslaget ”25 röster” 

inom 60 dagar,  

att avslå kommunstyrelsens förslag om att § 44, stryks helt,  

att i §, 11 sista stycket lägga till texten ”samt om sammanträde ska 

genomföras genom deltagande på distans.” , samt 

att återrapportering sker efter att e-förslaget har använts ett år. 

Yttranden 

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

(V), Christina Lindberg (C), Magnus Oscarsson (S) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på följande:  

 att i § 48, första stycket lägga till texten ”folkbokförda i Härnösands 

kommun” att lämna förslag ”om förändring/utveckling”, 

att i § 49, första stycket lägga till, När ett förslag godkänts kan andra 

”folkbokförda i Härnösands kommun” rösta på förslaget under 60 dagar. 

att i § 49, andra stycket, får minst ” 25 röster”. Uppnår förslaget ”25 röster” 

inom 60 dagar,  

att avslå kommunstyrelsens förslag om att § 44, stryks helt,  

att i § 11, sista stycket lägga till texten ”samt om sammanträde ska 

genomföras genom deltagande på distans.” , samt 

att återrapportering sker efter att e-förslaget har använts ett år. 
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Anders Gäfvert (M), Åke Hamrin (V) och Christina Lindberg (C), Magnus 

Oscarsson (S) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) 

yrkande.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.   

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att medborgarförslagen ska 

upphöra och att det istället ska införas e-förslag. Som en konsekvens av detta 

förslås att avsnittet om medborgarförslag stryks och ersätts med ett nytt 

avsnitt om e-förslag. På sitt sammanträde 2019-12-16 beslutade fullmäktige 

att återremittera ärendet för att utreda vilka skillnader i kostnader och 

administration kommunstyrelsens reviderade förslag innebär. 

Kommunledningskontoret konstaterar att en exakt beräkning är svår att göra 

men att kommunstyrelsens reviderade förslag leder till en ökad 

administration och därmed också ökade kostnader. Det finns också andra 

aspekter som behöver tas med i bedömningen, så som att en ökad kontroll 

kräver inloggning med bank-id vilket stänger ute grupper ur samhället som 

inte har tillgång till detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 9 2020-02-13 

Svar på återremiss e-förslag 2020-02-07 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 163 2019-12-16  

Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad efter KS 2019-12-03 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 187 2019-12-03 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 69 2019-10-24 

Presidiets förslag-Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad 2019-10-18 

Kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2018-04-23 

______  
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§ 33 Dnr 2019-000285 1.2.2.2 

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 
2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023. 

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 

För att förtydliga revisionens arbetsformer lokalt kan fullmäktige anta ett 

reglemente där det anges till exempel antalet revisorer, beredning av 

revisionens budget och vilken instans som granskar revisionen. Reglementet 

utgår från SKR:s nationella rekommendationer som uppdaterats efter nya 

kommunallagen och gällande praxis. Revisionen har fått yttra sig över 

förslaget. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den kommunala revisionen regleras främst i kommunallagens 12 kapitel där 

det framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen. 

Revisionens arbete ska följa god revisionssed och de lagar som gäller i 

offentlig förvaltning samt kommunens egna styrdokument. Revisionen ligger 

organisatoriskt direkt under fullmäktige och svarar till fullmäktiges 

presidium.        
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 46 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 18, 2020-03-17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  

Reglemente för revisorerna 2019-2023 

Sveriges kommuner och regioners nationella rekommendationer   

 

 

 

______  
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§ 34 Dnr 2020-000119 1.2.2.2 

Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat Reglemente för tillgänglighetsrådet. 

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 

2019 antogs ett nytt reglemente för tillgänglighetsrådet av 

kommunfullmäktige. En av de förändringar som gjordes var att endast 

ordinarie ledamot från respektive förening deltar på sammanträdet, ersättare 

deltar endast om ordinarie ledamot har förhinder. 

Det har inkommit ett önskemål från tillgänglighetsrådet om att förändra den 

delen av reglementet då det kan finnas behov av att i vissa fall ha både 

ordinarie ledamot och ersättare på plats för få en bredare kompetens på plats. 

Beredningsgruppen i tillgänglighetsrådet föreslår att den förening som anser 

det nödvändigt att ha fler än 1 representant på plats ska anmäla detta till 

beredningsgruppen som beslutar i frågan. 

Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget och föreslår att 

reglementet ska revideras med i enlighet med rådets önskan. 

Socialt perspektiv 

Ändringen kan ha en positiv påverkan på detta område, då det leder till en 

ökad inkludering. 

Ekologiskt perspektiv 

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

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 47 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Begäran om tillägg i reglemente för tillgänglighetsrådet 2020-03-10 

Reviderat reglemente för tillgänglighetsrådet 2020-04-21 

 

______  
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§ 35 Dnr 2020-000179 1.1.2.1 

Taxor 2020-2023 - Räddningstjänsten Höga kusten - 
Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föreslagna taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 

2020-2023, samt 

att de föreslagna taxorna ska gälla från och med 2020-07-01. 

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 Lennart Mohlin (S), Ingemar Wiklander (KD), 

Anders Gäfvert (M) och Ingemar Ljunggren (M). 

Bakgrund 

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 

2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta 

Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, 

när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en 

kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta 

beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett 

likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 

yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut.   

Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har 

överlämnat till medlemskommunernas kommunstyrelser och  
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kommunfullmäktige att besluta om taxor för perioden 2020-2023. I förslaget 

framgår att taxorna inledningsvis föreslogs gälla från och med 2020-06-01, 

detta har senare korrigerats och Räddningstjänsten har meddelat att de 

önskar att de föreslagna taxorna beslutas gälla med start 2020-07-01. Syftet 

med förändringen är att möjliggöra för samtliga medlemskommuner att var 

för sig besluta om ett likalydande beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 52 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Förslag till beslut 

Taxor förebyggande brandskydd 2020 

Taxa vid tillståndsprövning för hantering av brandfarlig vara enligt lag 

(2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 

Taxa vid tillståndsprövning för hantering av explosiv vara enligt lag 

(2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 

Sotningstaxa och brandskyddskontroll 

Förtydligande om startdatum för de föreslagna taxorna 

Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Förslag till beslut  

______  
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§ 36 Dnr 2020-000094 1.1.2.1 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i 
Mittsverige AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta ägardirektiv för Invest i Härnösand AB för åren 2020-2023, samt 

att anta ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB för åren 2020-2023 

med tilläggsyrkandet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på följande tillägg i ägardirektiven för 

Technichus på sidan 9 under rubrik 24 förändra meningen så att den lyder:  

  

24. Bolagets ändamål 
Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklings- och 

hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag med tilläggsyrkandet från Knapp Britta Thyr.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med tilläggsyrkandet.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag med tilläggsyrkandet.      

Bakgrund 

Ägardirektivet för Invest i Härnösand AB och ägardirektivet för Technichus 

i Mittsverige AB gick ut 2020-01-30.  

En översyn av ägardirektivet har genomförts och har utgått från SKR:s mall 

för ägardirektiv för bolagen. Intentionen har varit att säkerställa att 

aktiebolagslagen uppfylls och delar som inte är aktuella, enligt samma lag,  
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tas bort. Ändamålet med Technichus har förtydligats och uppdaterats för att 

möjliggöra utveckling inom science center som följer samhällsutvecklingen, 

digitalisering och relationen till akademin. Tillförts har även en önskad nivå 

av soliditet i bolagens ekonomiska mål. Dialog har, inför förslag om  

ägardirektiven, förts med VD för respektive bolag. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom översyn av ägardirektiven säkerställs de juridiska grunderna enligt 

aktiebolagslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 85 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB 2018-2020 

 

______  
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§ 37 Dnr 2020-000114 1.1.2.1 

Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av 
alkoholservering och livsmedelskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

kommunfullmäktige beslutar 

att kommunens hantering av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, 

tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa 

receptfria läkemedel, flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden den  1 

september 2020,  

att vid samma tidpunkt, överföra budget och personal för verksamheten till 

samhällsnämnden från socialnämnden, samt 

att anta reviderade reglementen för socialnämnden och samhällsnämnden att 

gälla från och med 1 september 2020.  

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 

Kommunstyrelsen gav den 5 februari 2019 i uppdrag åt kommundirektören 

att tillsammans med berörda förvaltningar utreda effektiviseringsmöjligheter 

i samordning inom tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och 

livsmedel. Utredningen har sett över för- och nackdelar med en överföring 

av ansvar från socialnämnden till samhällsnämnden. En risk och 

konsekvensanalys har upprättats tillsammans med de fackliga 

organisationerna.  

En fördel är att det ger möjligheter till ”En instans” som hanterar frågor som 

näringsidkare inom restaurangbranschen behöver hålla kontakt med och få 

beslut från.  
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En ytterligare fördel är att förslaget tar bort ensamarbete för 

alkoholhandläggare, denne får kollegor som också arbetar med 

myndighetsutövning inom liknande område. Genom att nuvarande 

handläggare blir en del i en arbetsgrupp skapas förutsättningar för att minska 

sårbarheten kring handläggning av alkohol och tobak m.fl. områden. Det 

skapar även möjlighet att bygga upp backup för handläggning av tillstånd till 

alkoholservering med mera.  

Utförandet av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet bedöms inte förändras för 

alkoholhandläggaren. Närliggande tillstånds och tillsynsverksamheter inom 

livsmedel kan gemensamt med den överflyttade verksamheten utveckla 

synen på och behovet av digitalisering av olika processer.  

I samband med överföring av arbetsuppgiften, ansvar och budget har 

reglementet reviderats, och ansvaret för samordningen av tillsyn och 

tillståndsgivning av alkoholservering och livsmedelskontroll ses i 

reglementet för samhällsnämnden. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillstånds och tillsynsverksamhetens sårbarhet minskar då fler personer 

arbetar inom området, vilket minskar risken för att organisationen och tredje 

part drabbas ekonomiskt eller juridiskt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 93 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-12 

Bilaga – Reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

 

______  
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§ 38 Dnr 2020-000056 1.1.1.1 

Interpellation - Komvux ändrad kursutbud 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Sverker Ågren (KD), 

arbetslivsnämndens ordförande, Olle Löfgren (L), Dunia Ali (C) och 

Magnus Oscarsson (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 

Christina Lindberg (C) har 2020-02-03 inlämnat en interpellation - Komvux 

ändrad kursutbud.  

Beslutsunderlag 

Interpellation - Komvux ändrad kursutbud, 2020-02-03 

Svar på interpellationen från Sverker Ågren (S), 2020-06-02 

______  
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§ 39 Dnr 2020-000077 1.1.1.1 

Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i frågan 
om Närvård Härnösand 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Krister 

Fagerström McCarty (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 

Christina Lindberg (C) har inlämnat 2020-02-14 en interpellation - Vad gör 

Härnösands kommun i fråga om Närvård i Härnösand.  

Beslutsunderlag 

Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i fråga om Närvård  

Härnösand, 2020-02-14 

Svar på interpellationen från Andreas Sjölander (S),  

______  
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§ 40 Dnr 2020-000091 1.1.1.1 

Interpellation - Besparingar inom 
Arbetslivsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sverker Ågren (KD), ordförande i arbetslivsnämnden och 

Olle Löfgren (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 

Olle Löfgren (L) har inlämnat 2020-02-25 en interpellation – Besparingar 

inom arbetslivsförvaltningen.          

Beslutsunderlag 

Interpellation – Besparingar inom arbetslivsförvaltningen 2020-02-25 

Svar på interpellation från Sverker Ågren (KD), 2020-06-02      

______  
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§ 41 Dnr 2020-000090 1.1.1.1 

Interpellation - Intern debitering av badhuset 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L) 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 

Olle Löfgren (L) har inlämnat 2020-02-25 en interpellation – Intern 

debitering av badhuset.      

Beslutsunderlag 

Interpellation – Interndebitering av badhuset, 2020-02-25 

Svar på interpellation Knapp Britta Thyr (MP) 2020-04-27      

______  
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§ 42 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i 

kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i 

kommunstyrelsen,   

att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i valberedningen, 

att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot Invest i Härnösand 

AB, 

att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ombud och ersättare för 

styrelseledamot i Kommunförbundet Västernorrland,  

att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i Stiftelsen 

Länsmuseet Västernorrland,  

att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ägarrepresentant 

/stämombud i Ostkustbanan AB,     

att bevilja avsägelsen från Basel Aljamal (S) som ersättare i 

kommunfullmäktige,  

att bevilja avsägelsen från Göran Umefjord (MP) som ersättare i 

kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelsen från Leif Jonsson (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.      
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Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ingrid Nilsson (V), 2020-06-01 

Avsägelse från Ingrid Nilsson (V), 2020-06-01 

Avsägelser från Ingrid Nilsson (V), 2020-06-04 

Avsägelse från Basel Aljamal (S), 2020-04-22      

Avsägelse från Göran Umefjord (MP), 2020-04-14 

Avsägelse från Leif Jonsson (M), 2020-05-05 

      

______  
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§ 43 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

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

ledamot i kommunfullmäktige efter Ingrid Nilsson (V),  

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

ersättare i kommunfullmäktige efter Basel Aljamal (S), 

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

ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Umefjord (MP),  

att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ledamot 

samt 1 vice ordförande i Kommunstyrelsen,  

att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ledamot 

samt 1 vice ordförande i Invest i Härnösand  AB, 

att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ledamot i 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 

att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till 

ägarrepresentant/stämombud i Ostkustbanan AB,   

att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ombud 

och ersättare för styrelseledamot i Kommunförbundet,  

att välja Wafaa Abdo (S) som ersättare i Härnösandshus styrelse, samt 

att välja Anna-Lena Olsson (S) 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.      
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Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

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

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 44 Dnr 2020-000013 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 

beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Fyramånadersrapport 2020 Arbetslivsnämnden 

Fyramånadersrapport 2020 Kommunstyrelsen 

Fyramånadersrapport 2020 Samhällsnämnden 

Fyramånadersrapport 2020 Skolnämnden 

Fyramånadersrapport 2020 Socialnämnden 

Krisledningsnämnden protokoll 2020-03-17 

Krisledningsnämnden protokoll 2020-04-17 

Krisledningsnämnden protokoll 2020-04-21 

Krisledningsnämnden protokoll 2020-05-26 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 51 2020-05-06 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2019 
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Beslutsunderlag 

Protokollsförslag ärenden för kännedom 2020-06-15 

Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020-06-15 

______  
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§ 45 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inga motioner, interpellationer och frågor har inkommit.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 46 Dnr 2020-000070 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.      

Yttranden 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om Brunnes pendlarparkering. 

Knapp Britta Thyr (MP) kommer med svar på nästa sammanträde. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om Hemabs ägardirektiv. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer frågan om Ingemars uttalande om presentkortet. 

Ingemar Wiklander (KD) besvarar frågan. 

Margareta Tjärnlund (M) ställer frågan digitala möten som inte är 

tillfredställande. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Eva-Clara Viklund (M) ställer frågan om vad som händer i fastigheten 

Seminariet. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om Härnösands kommuns hemsida 

faktakontrolleras. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om kön till äldreboendena. 

Andreas Sjölander (S) och Krister Fagerström McCarty (S) besvarar frågan. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  
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Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.      

Beslutsunderlag 

      

______  

 


