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Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 24 september 2018 kl 13:15-16:00
Ajournering kl.14:40-15:00

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista på s.2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Ann-Christin Myrgren (S) och Leif Jonsson (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-09-28, kl.09:15

Se närvaro- och voteringslista på s.3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Per Sander
Justerare
Ann-Christin Myrgren

Leif Jonsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-20

§§ 85-100

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(28)

Sammanträdesdatum

2018-09-24
Kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringslista
Ledamot
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Lennart Mohlin
Roland Strömqvist
Ann-Christin Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oscarsson
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
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Parti

Krister Fagerström Mc Carthy

Sven-Erik Landgren

Louise Solin

From § 87 RosMarie Sandin
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Närvarolista

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Krister Fagerström McCarty
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
Lars-Åke Falk
Isa Sekkie
Ulla Bylund
Ingen ersättare
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Närvaro Tjänstg.
X
X
X
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X
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X
X

Fredrik Bäckström
Jasenko Omanovic

Christina Gärdin

Ann Catherine Genberg

From § 87 Olle Lövgren
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Ärendelista
§ 85

Dnr 32625
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§ 86

Dnr 25165
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§ 87

Dnr 2018-000088 101
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§ 88
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§ 89
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§ 91
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§ 85

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 om program för invånardialog av Ina
Lindström Skandevall, utredare, samt en presentation av vänortskommitténs
besök i Viljandi, Estland, av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Per
Sander (MP) och kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Kristoffer Bodin
(M). Information om program för digitalisering föredras av
kommundirektören Sofia Pettersson i samband med beslutsärendet program
för digitalisering.
______
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§ 86

Dnr 25165

Ändringar i föredragningslistan
Ärende 2 i föredragningslistan, Information från revisionen 2018, utgår från
dagens sammanträde.
______
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§ 87

Dnr 2018-000088 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Andreas Menzel har ställt en fråga angående ljudvolym och ljuseffekter på
stadsfesten. Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
Åsa Lindberg har ställt en fråga om volymen på musikfester utomhus i
centrala staden. Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
Åsa Lindberg har ställt en fråga om användandet av ljudanläggningar i
offentliga rum. Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
Andreas Menzel har ställt en fråga angående trottoarkanter. Frågan besvaras
av Knapp Britta Thyr (MP).
Andreas Menzel har ställt en fråga angående flytt av kommunens reception.
Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Åsa Lindberg har ställt en fråga om skjutning av mås. Frågan besvaras av
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
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
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Beslutsunderlag
Fråga till allmänhetens frågestund – Trottoarkanter
Fråga till allmänhetens frågestund – Musikfester utomhus i centrala stan
Fråga till allmänhetens frågestund – Mås
Fråga till allmänhetens frågestund – Ordningsföreskrifter
Fråga till allmänhetens frågestund – Kommunens reception
Fråga till allmänhetens frågestund – Ljudvolym och ljuseffekter på
stadsfesten
______
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§ 88

Dnr 2018-000195 140

Medborgarförslag - Stadens namn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig 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
Ett medborgarförslag har lämnats in av Örjan Öberg som föreslår att
Härnösand ska återgå till den gamla stavningen av kommunens namn,
Hernösand.
För att en kommun ska få byta namn ska kammarkollegiet kontaktas,
kommunen själv ska godkänna det och slutligen krävs det ett godkännande
på regeringsnivå.
Att byta namn skulle kosta kommunen stora summor pengar. Några delar
som skulle behöva arbetas om är:
Den grafiska profilen med alla loggor, kuvert, profilprodukter etc.,
Hemsidan måste bytas från harnosand.se till hernosand.se. Även alla epostadresser till kommunens anställda måste bytas ut.
Alla kommunens bilar måste byta logga
Allt befintligt material som innehåller ”Härnösand” måste kasseras och
ersättas med ”Hernosand”.
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Att byta namn är med andra ord en dyr och mycket omfattande process. Med
tanke på det rådande ekonomiska läget för kommunen anser inte
kommunledningskontoret att ett namnbyte är prioriterat.
Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta område.
Ekologiskt perspektiv
Ett namnbyte skulle ha en negativ inverkan på miljön då mycket av det
befintliga materialet i form av bl.a. kuvert, brevpapper och andra
profilprodukter måste kasseras och nytt material tas fram.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att byta namn skulle ha en stor negativ inverkan på kommunens ekonomi.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 142 2018-09-04
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 53 2018-08-21
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-14
Medborgarförslag, Örjan Öberg, 2018-04-16
______
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§ 89

Dnr 2017-000565 736

Motion - Säkrare och miljövänligare färdtjänst i
Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen såtillvida att samhällsnämnden uppdras att förtydliga
information om vad som gäller för fastighetsägare avseende tillgänglighet
för multifordon,
att Härnösandshus uppdras att se över sina fastigheter vad avser
tillgängligheten för multifordon, samt
att socialnämnden uppdras att se över sina förhyrda lokaler vad avser
tillgängligheten för multifordon.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Göran Viren Sjögren (M), Sara
Nylund (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S), Sara Nylund (S) och Göran Viren Sjögren (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens 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
Göran Viren Sjögren (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge
samhällsnämnden i uppgift att varje gång ett färdtjänsttillstånd beviljas
kontakta berörd fastighetsägare och påminna om dennes ansvar att se till så
att ett multifordon kan ta sig fram till adressen, samt att skriva till alla
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fastighetsägare där det bor personer med befintliga färdtjänsttillstånd och
påminna om fastighetsägarens ansvar att se till att ett multifordon kan ta sig
fram till adressen.
I motionen förslås också att kommunfullmäktige ger Härnösandshus i
uppdrag att se över sina fastigheter vad det gäller tillgängligheten för
multifordon samt att socialnämnden får i uppdrag att se över tillgängligheten
för multifordon i de fastigheter som de hyr.
Precis som motionären säger har fastighetsägare ett ansvar för underhåll av
sin fastighet. Kommunledningskontoret föreslår, efter en dialog med
trafikenheten, att motionen avslås då förslaget riskerar att skapa onödig
byråkrati med oklar eller begränsad nytta. Med det sagt är det viktigt att
kommunens verksamheter, kommunala bolag och privata fastighetsägare är
uppmärksamma på när bristande väghållning eller underhåll skapar problem
för färdtjänsten och påpekar det för den som ansvarar för underhållet.
Socialt perspektiv
Fungerande färdtjänst är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ansvaret i den här frågan ligger inte hos kommunen och förslaget riskerar att
skapa kostnader i form av merarbete för kommunen utan nämnvärd effekt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 110, 2018-06-05
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 39, 2018-05-15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-30
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 157, 2017-10-23
Motion - Säkrare och miljövänligare färdtjänst i Härnösand 2017-10-12
______
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§ 90

Dnr 2018-000011 314

Motion - Snöröjning och vinterväghållning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Knapp Britta Thyr (MP) och
Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) och Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens 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
En motion från Anders Gäfvert (M) har lämnats till kommunfullmäktige 5
januari 2018. Motionären skriver att Härnösands kommun behöver ställa
högre och tydligare krav i upphandlingen av gatuentreprenaden för att få
bättre plogade, sandade och saltade vägar och gångbanor.
Under vintertid är det viktigt att medborgare kan ta sig till arbetet,
näringslivet behöver få sina varor levererade, hemtjänsten behöver komma
fram till sina brukare och färdtjänsten ska kunna ta sig fram.
Motionären föreslår därför att upphandlingen rörande vinterväghållning, ska
ta hänsyn till behovet av effektivare snöröjning, för bättre och säkrare
vintervägar. Samt att sandning och saltning får en mer preventiv prioritet.
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I den nyligen upphandlade gatuentreprenaden för nästkommande fem år har
hänsyn tagits till behovet av effektiv snöröjning. De tidigare kraven på
miljöklassad fordonsflotta har luckrats upp för att ge entreprenören möjlighet
att använda sig av fordon som är mer effektiva. Entreprenören får instället
avdrag på timpenningen när fordon med sämre miljöklass används.
Graderingen av gator har gjorts om och nu sker en annan prioritering av
kommunens gator. Villagator till exempel har fått en högre prioritet.
Saltning sker inte på kommunens gator av miljöskäl, förutom på Hamnleden.
Sandning sker likt tidigare år, efter behov.
Kommunledningskontoret anser att det som motionären skriver är rimligt
och att det har tagits hänsyn till det i den senaste upphandlingen av
gatuentreprenaden. Därför anser kommunledningskontoret motionen
besvarad.
Socialt perspektiv
En effektiv snöröjning bedöms ha en positiv inverkan på det sociala
perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Att eftersträva en effektiv snöröjning bör inte negativt påverka det
ekologiska perspektivet. Saltning har en negativ miljöpåverkan och därför
något som kommunen valt att inte använda sig av.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att eftersträva en effektiv snöröjning bör inte negativt påverka det
ekonomiska och juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 143 2018-09-04
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23 § 52
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-03
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 14 2018-02-26
Motion Snöröjning och vinterväghållning 2018-01-05
______
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§ 91

Dnr 2018-000172 003

Program för invånardialog
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Program för invånardialog med tillhörande bilagor.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Ida Skogström (M), Margareta
Tjärnlund (M) och Eva Olstedt Lundgren (L).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP), Ida Skogström (M), Margareta Tjärnlund (M) och Eva
Olstedt Lundgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 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
Kommunfullmäktige i Härnösands kommun antog i oktober 2017 ”Program
för demokrati och inflytande i Härnösands kommun”. Ett av uppdragen i
programmet var att ta fram en kommunövergripande strategi för
invånardialog, vilket resulterat i detta dokument.
Program för invånardialog är till för att konkretisera de tankar och idéer runt
invånardialog och inflytande som lyfts i ovan nämnda dokument.
I programmet, som vänder sig både till politiker och tjänstemän, beskrivs
metoder och verktyg för att praktiskt genomföra olika former av
invånardialog.
Dokumentet innehåller också tre bilagor;
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Handlingsplan för invånardialog som är en vägledning för en strukturerad
dialog
Checklista för invånardialog som används av dig som ska genomföra
dialogen
Metoder för invånardialog som beskriver olika typer av dialogformer.
Socialt perspektiv
Programmet kommer att få en positiv påverkan på det sociala perspektivet
eftersom invånarnas synpunkter och erfarenheter kommer att synliggöras och
tas tillvara på ett bättre sätt. Genom ökad dialog kan bättre beslutsunderlag
skapas.
Genom att ha dialog som riktas till specifika målgrupper, till exempel barn
och unga, kan barnperspektivet blir starkare.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Genom att öka kraven på dialog kommer det krävas att mer resurser läggs på
detta, främst vad gäller arbetstid för planering och genomförande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 144 2018-09-04
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 56 2018-08-21
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-14
Ungas delaktighet, SKL 2015
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor, SKL 2015
Medborgardialog och medborgarförslag, SKL, 2015
Medborgardialog som del i styrprocessen, SKL, 2013
______
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§ 92

Dnr 2018-000368 005

Program för digitalisering 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Program för digitalisering.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Magnus Oscarsson (S), Andreas Sjölander (S) och Anders
Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens 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
I den nationella digitaliseringsstrategin beskrivs fem delmål som strategiskt
extra viktiga för samhällsutvecklingen. (Kompetens, Trygghet, Innovation,
Ledning och Infrastruktur.) Syftet med strategin är att genom innovation och
struktur ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen medför.
Medborgarna ställer allt högre krav på att offentlig verksamhet ska
tillhandahålla service och tjänster i digital form. Behovet av
effektiviseringar, kompetensförsörjning och attraktivitet är också faktorer
som är viktiga anledningar till att ha samsyn och prioriteringar inom
digitaliseringsområdet. För Härnösands kommun är det därför viktigt att vara
en del digitaliseringen och driva utvecklingen framåt för att vara en attraktiv
och konkurrenskraftig kommun.
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Förutsättningarna för att lyckas med digitalisering är olika för kommunerna i
landet och i Västernorrlands län samverkar alla sju kommunerna för att ta
vara på de samlade resurserna. För att på bästa sätt driva det samlade arbetet
behöver Härnösands kommun ha en tydligare bild och gemensamma
prioriteringar i sitt eget digitaliseringsarbete.
Förutsättningar för att, på kommunnivå, lyckas bra med digitalisering har
också definierats av SKL vilket legat till grund för framtagandet av
digitaliseringsprogrammet.
Härnösands kommun är i den digitala transformationen, där vi som
organisation ser över våra processer med syfte att leveransen ska baseras på
och vara följsam efter omvärldens behov och förväntningar. Där vi ska vara
nyfikna på och dra nytta av ny och befintlig teknik.
Digitalisering har nationellt identifierats som ett av det viktigaste verktyget
för att kommuner och offentlig sektor ska kunna svara upp mot de ökade
förväntningarna på effektivitet, kvalité och leverans av service.
Härnösands kommun har under ett antal år genomfört olika projekt och
aktiviteter inom området, i organisationen och tillsammans med
samverkanspartners. En digitaliseringsresa påverkar många i organisationen
och det är av stor vikt att arbetet synkroniseras. En framgångsfaktor är också
en gemensam syn på, och styrning av, digitaliseringen inom organisationen.
Sedan Hösten 2017 tjänstemannaorganisationen arbetat strukturerat med
området ”Mer digitala”. Inom ramen för ”Mer digitala” finns tre
huvudområden, Systemförvaltning, Informationssäkerhet och
Digitaliseringsplan. De tre områdena är beroende av varandra och aktiviteter
som genomförs inom ett område är ofta tillgodo för de andra.
Med ett processorienterat arbetssätt har organisationen arbetat under året
med att utarbeta ett program för digitalisering. Programmet är flerårigt och
styr vilka insatser som ska göras över tid.
Flera workshops har genomförts för att ta fram en gemensam definition av
digitalisering och sätta fokusområden för kommande fyra år. Programmet
kommer att vara en del av den årliga budget- och verksamhetsplaneringen,
och prioriteringar ska göras där. Viktigt att belysa är att processen med att
förflytta ett analogt arbetssätt till ett mer digitalt alltid utgår från
medborgaren/kundens behov och ska skapa verksamhetsnytta.
Programmet för digitalisering ska vara ett styrmedel för kommunen i den
digitala transformationen. Programmet skapar en grundläggande
förutsättning för gemensam planering och prioritering inom
digitaliseringsområdet. Målet är att effektivisera och nyttja resurserna
optimalt och att de insatser som genomförs ska komma invånare och
medarbetare till nytta. Genom en tydlig struktur inom digitaliseringsområdet
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för Härnösands kommun kommer det att vara lättare att bidra och delta i
länsgemensamma och nationella samarbeten och utvecklingsarbeten.
I nästa steg, efter politiskt beslut, kommer detaljer utformas för att
säkerställa att processen blir en del av vp- och budgetprocess med
strukturerad möjligt för politiska prioriteringar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 162 2018-09-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-30
______
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§ 93

Dnr 2018-000156 006

Sammanträdestider 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktige sammanträder kl.13:15 följande datum:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
30 september
28 oktober
25 november
16 december
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
Inför sammanträdesåret 2019 har kommunledningskontoret tagit fram
förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 163 2018-09-04
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-23
Sammanträdesplan och utskicksdagar 2019
______
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§ 94

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sara Nylund (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag
ska återredovisa fattade beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-06-14 § 116
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-06-14 § 112
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-08-30 § 132
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-08-30 § 133
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-08-30 § 142
______
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§ 95

Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Bert Skoglund (SD) som ledamot i
kommunrevisionen,
att bevilja avsägelse från Anna Davis (M) som ersättare i
kommunfullmäktige samt som andra vice ordförande i skolnämnden,
att bevilja avsägelse från Bengt Wallgren (M) som ledamot i skolnämnden,
att bevilja Sara Nylunds (S) avsägelse av 20 % av sitt arvode som
samhällsnämndens ordförande gällande från och med 2018-08-01 samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (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.
Bakgrund
Bert Skoglund (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen.
Anna Davis (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige samt som andra vice ordförande i skolnämnden.
Bengt Wallgren (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i skolnämnden.
Sara Nylund har avsagt sig 20 % av sitt arvode som samhällsnämndens
ordförande.
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Beslutsunderlag
Avsägelse från Bert Skoglund (SD) 2018-09-12
Avsägelse från Anna Davis (M) 2018-09-21
Avsägelse från Anna Davis (M) 2018-09-21
Avsägelse från Bengt Wallgren (M) 2018-09-21
Avsägelse från Sara Nylund (S) 2018-06-21
______
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§ 96

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Hans Gustafsson (SD) till ledamot i kommunrevisionen,
att utse Bengt Wallgren (M) som andra vice ordförande i skolnämnden samt
att det 20 % av samhällsnämndens ordförandes arvode som Sara Nylund (S)
avsagt sig övergår till samhällsnämndens vice ordförande Knapp Britta Thyr
(MP) fram till den 31 december 2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Rosmarie Sandin (L).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar att det 20 % av samhällsnämndens ordförandes
arvode som Sara Nylund (S) avsagt sig ska övergå till samhällsnämndens
vice ordförande Knapp Britta Thyr (MP) fram till den 31 december 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.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sverigedemokraterna 2018-09-12 (dnr KS18-5)
______
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§ 97

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.
Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland – Inspektion hos Överförmyndaren
i Härnösands kommun
Protokollsutdrag Länsstyrelsen Västernorrland 2018-06-21 – Ny ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige
Granskning av barnhälsovården, Revisionen
Granskning av Härnösands Hästsport Arena, Revisionen
Uppföljande granskning av hemsjukvården, Revisionen
Uppföljning granskning av investeringsprocessen 2016, Revisionen
Uppsiktsplikt kommunala bolag
Genomlysning av socialnämndens ekonomi
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-13 med bilaga
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-24
Kommunfullmäktige

§ 98

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Kristina Lindberg (C) ställer en fråga till skolnämndens ordförande om
vakanta lärar- och rektortjänster i skolan. Frågan besvaras av Ann-Christin
Myrgren (S).
Eva Olstedt-Lundgren (L) ställer en fråga till socialnämndens ordförande
angående nedläggning av platser på Högsjögården. Frågan besvaras av
Krister Fagerström Mc Carthy (S).
Sven Westerlund (C) ställer en fråga till samhällsnämndens ordförande
angående slänten i anslutning till hamnen. Frågan besvaras av Sara Nylund
(S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till samhällsnämndens ordförande
angående huruvida man kommer att hålla sig inom planerad tidsram och
budget vad beträffar arbetet med järnvägsbron. Frågan besvaras av Sara
Nylund (S).
Jonny Lundin (C) ställer en fråga till samhällsnämndens ordförande
angående trafiksituationen vid Brunne skola. Frågan besvaras av Sara
Nylund (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
______
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§ 99

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslag – Anlägga park bakom McDonalds
(KS2018-335) till samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Beredskap inför större evenemang
(KS2018-326) till kommunstyrelsen för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Cykelbana (KS2018-370) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Det är mänskligt att gena – Ett
medborgarförslag för ett kompletterande övergångsställe över
Gånsviksvägen (KS2017-484) till samhällsnämnden för beredning och
besvarande,
att överlämna medborgarförslag – Ringa hem-rum (KS2018-344) till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande, samt
att överlämna medborgarförslag – Rullskidbana (KS2018-363) 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
Inkomna medborgarförslag enligt ovan.
______
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§ 100

Dnr 30119

Avtackning
Mötets ordförande och fullmäktiges 1:e vice ordförande Per Sander (MP)
och fullmäktiges 2:e vice ordförande Kristoffer Bodin (M) tackar avgående
ledamöter och ersättare som tjänstgjort i fullmäktige under mandatperioden
med en ros.
Göran Norlander (S), fullmäktiges ålderspresident framför ett tack från
fullmäktigeförsamlingen till presidiet.
______
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