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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 26 november 2018 kl.13:15-15:25, ajournering kl.13:2513:42, kl.14:14-14:35, kl. 14:50-14:55, kl.15:00-15:05

Beslutande

Ledamöter

Se lista på s.2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Kommundirektör Sofia Pettersson, Kommunsekreterare Johanna Laine

Justerare

Monica Fahlén (S) och Lennart Bolander (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-11-30, kl.08:15

Se lista på s.3

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Göran Norlander
Justerare
Monica Fahlén

Lennart Bolander

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign
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Närvaro- och voteringslista ledamöter
Ledamot
Andreas Sjölander
Lotta Visén
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Krister Fagerström
McCarty
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Ebba Hansson
Ann-Cathrine Genberg
Björn Nordling
Katrin Sjödin
Johan Nilsson
Susanne Forsberg
Ingrid Nilsson
Martin Neldén
Malin Lindroth
Åke Hamrin
Knapp Britta Thyr
Hibo Abdullahi
Amanda Lind
Ida Skogström
Anders Gäfvert
Lennart Bolander
Margareta Tjärnlund
Eva-Clara Viklund
Christian Wasell
Linda Borg
Per-Eric Norberg
Christina Lindberg
Erik Hultin
Anette Nordin
Karl Rönnkvist
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Mai Nahas
Ulrika Jonsson
Kenneth Lunneborg
Sven Ingemar Vernersson
Lennart Bergström
Kent Steiner
Eva Olstedt Lundgren
Kristoffer Bodin
Göran Norlander

Justerandes sign

Ersättare

Lennart Molin §§ 125-131

Lotten Vidmark §§ 125-131

Göran Hådén

§§ 118-123, Bengt Wallgren § 124,
§§ 125-131
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Närvarolista ersättare

Justerandes sign

Ersättare

Parti

Lennart Molin
Lotten Vidmark
Jasenko Omanovic
Agneta Jonsson
Basel Aljamal
Mona Sundin
Mats Höglund
Birgitta Alevård
Anders Bergqvist
Göran Håden
Per Sander
Bengt Wallgren
Malin Plantin Sjöblom
Ingemar Ljunggren
Gunnar Westman
Sonny Andersson
Dunia Ali
Lillemor Andersson
RosMarie Sandin
Mathias Johansson
Anders Nordström
Chantal Binua
Anette Åström
Bo Gidmark
Glenn Sehlin

S
S
S
S
S
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S
V
V
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MP
M
M
M
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C
C
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Närvaro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tjänstgöring
Håkan Viklund §§ 125-131
Susanne Forsberg §§ 125-131

Amanda Lind
Margareta Tjärnlund § 124

Anette Nordin
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Ärendelista
§ 118 Dnr 50587

Godkännande av dagordning .............................................................................. 5
§ 119 Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018........................................................................ 6
§ 120 Dnr 2018-000405 406

Uppdatering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen samt samhällsnämndens utförande av
saneringsintyg ..................................................................................................... 7
§ 121 Dnr 2018-000406 406

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ................................. 11
§ 122 Dnr 2018-000427 870

Uppdragsavtal Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland ....................................... 13
§ 123 Dnr 2018-000452 040

Fastställande av skattesats 2019 ...................................................................... 15
§ 124 Dnr 50252

Val av kommunrevision ..................................................................................... 17
§ 125 Dnr 49565

Val av kommunstyrelse ..................................................................................... 20
§ 126 Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 22
§ 127 Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018 ............................................................................................... 23
§ 128 Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018............................................................................................... 24
§ 129 Dnr 2018-000086 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2018 ......................................... 25
§ 130 Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar .................................................................................... 26
§ 131 Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 28
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§ 118

Dnr 50587

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen med följande ändringar:
Ärende nummer 1 i föredragningslistan, Informationsärenden, utgår,
Ärende nummer 3 i föredragningslistan, Allmänhetens frågestund, utgår
samt
Ärende nr 8, Val av kommunrevision, och ärende nr 9, Val av
kommunstyrelse, byter ordning så att val av revision sker innan val av
kommunstyrelse.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-26
Kommunfullmäktige

§ 119

Dnr 2018-000095 007

Information från Revisionen 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om
aktuella granskningar. Sigfrid Tjärnlund (M), revisionens ordförande
redogör för revisionens arbete.
______
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§ 120

Dnr 2018-000405 406

Uppdatering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och strålskyddslagen samt
samhällsnämndens utförande av saneringsintyg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område inklusive taxebilaga ett och två, Avgifter för prövning och tillsyn av
olika verksamheter enligt miljöbalken, samt
att de nya taxebestämmelserna ska ersätta de tidigare taxebestämmelserna
och gäller från och med 2019-01-01,
att timavgiften för samhällsnämndens prövning och tillsyn inom
strålskyddslagens område, höjs från 800 kr timmen till 965 kr timmen från
och med 2019-01-01, samt
att timavgiften för samhällsnämndens utfärdande av saneringsintyg höjs från
800 kr timmen till 965 kr timmen, från och med 2019-01-01.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Ida Skogström (M).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) och Ida Skogström (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.
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Bakgrund
Samhällsnamnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja
taxorna för prövning och tillsyn av miljöbalken, Strålskyddslagen och
utfärdande av saneringsintyg. Samtliga taxor har inte justeras sedan 2008.
Tjänsteskrivelsens förslag på nya taxor är delade i tre olika kategorier med
separat timavgift. Nedan redovisas varje taxa för sig.
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Samhällsnämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken. Kostnaderna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
finansieras genom avgifter för de verksamhetsutövare som är föremål för
tillsynen. Timavgift och övriga bestämmelser behöver regelbunden översyn.
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal redaktionella ändringar i
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) för att den ska stämma överens
med Sveriges kommuner och landstings (SKL) miljöprövningsförordning.
”Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”
I maj 2018 gav SKL ut ett förslag till revidering av taxetexterna.
Revideringen är av redaktionell karaktär jämfört med skrivningarna för
gällande taxebestämmelser.
Taxebilaga 1. ”Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan
samt övrig tillsyn.”
Nytt inom taxebilaga 1 är:
1. Bilagan följer strukturen i förordningen om avgifter för prövning och
tillsyn (FAPT) när det gäller rubriknamn och ordningen på MB-kapitlen.
Tillägg av rubriker har gjorts för områden där kommunen har tillsyns/prövningsansvar men inte staten.
2. Lagrum anges, uppdaterat till 2018 års lagstiftning.
Inrättande av enskilt avlopp
Samhällsnämnden föreslår i sitt beslut att ett antal ändringar ska göras i
taxebilaga 1 gällande inrättande av enskilda avlopp. Detta baserar sig på
erfarenhet av samhällsförvaltningens prövning och en jämförelse i länet.
Samhällsnämnden anser att följande ändringar ska göras:
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till: sänks från 8 timmar till 6 timmar.
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett: sänks
från 6 timmar till 4 timmar.
Ansökan om tillstånd att ansluta vattentoalett till sluten tank: sänks från 4
timmar till 2 timmar.
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Ovanstående är inlagt i taxebilaga 1.
Uppehåll i sophämtning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19, § 203 att sänka taxan för
prövning av ansökan om uppehåll i sophämtning från 1 timme till 0,5
timmar. Utifrån erfarenheter bedömer samhällsförvaltningen
handläggningstiden som för låg. Vid en jämförelse i länet används en timmes
handläggningstid alternativt timtaxa för denna typ av dispens. Förvaltningen
anser att taxan ska höjas till 1 timme igen. Detta är inlagt i taxebilaga 1.
Taxebilaga 2. ”Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter”
SKL har i maj 2017 lämnat ett uppdaterat underlag, utifrån senaste
revideringarna i miljöprövningsförordningen. De flesta förändringarna i
miljöprövningsförordningen beror på en anpassning till framför allt
industriutsläppsdirektivet.
Timtaxa
SKL har tagit fram en mall för att beräkna handläggningskostad per timme.
Vid beräkning enligt SKL:s mall blir timavgiften 965 kr per timme. Timavgiften är idag 849 kr enligt kommunfullmäktige beslut den 18 december
2017, § 187. Nuvarande timavgift bygger på en indexuppräkning av
timavgiften som antogs av kommunfullmäktige 2014.
Strålskyddslagen
Samhällsnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen och dess
föreskrifter över solarieverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2008, § 178, att anta taxa för prövning och tillsyn inom
strålskyddslagen samt fastställa timavgiften till 800 kr per timme att börja
gälla från och med 1 januari 2009.
Utfärdande av saneringsintyg
Samhällsnämnden har ansvar för utfärdanade av saneringsintyg för att
förebygga, upptäcka och hantera internationella hot mot människors hälsa.
Det syftar även till att minska risken för att smittämnen eller andra ämnen
som utgör eller som kan utgöra ett hot mot människors hälsa förs in i landet
eller sprids till andra länder. I Sverige har Folkhälsomyndigheten utsett 53
kommuner som har rätt att utfärda saneringsintyg efter inspektion. Härnösand är en av dessa kommuner
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, § 178, att anta taxa
för utfärdande av saneringsintyg samt fastställa timavgiften till 800 kr per
timme att börja gälla från och med 1 januari 2009.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret har inget att anmärka i de förslagna höjningarna
utan ställer sig bakom samhällsnämndens beslut.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 191, 2018-11-06
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2018-10-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 164, 2018-09-27
Taxebestämmelser
Taxebilaga 1 och 2
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-30
______
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§ 121

Dnr 2018-000406 406

Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ”Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer” samt
att taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska gälla från
och med den 1 januari 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) 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
För att minska möjligheterna att tillverka hemgjorda sprängämnen infördes
den 2 september 2014 nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska
ämnen, så kallade sprängämnesprekursorer. Reglerna har sin grund i en EUförordning (98/2013) och har implementerats i Sverige genom lagen
(2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
Syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av
hemgjorda sprängämnen. I Härnösands kommun är det samhällsnämnden
som ansvarar för tillsyn enligt denna lag.
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Privatpersoner behöver ha tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) för att förvärva, införa, inneha och använda produkter som
innehåller mer än 12 viktprocent väteperoxid (blekvätska,
desinfektionsmedel, rengöringsmedel)
mer än 30 viktprocent nitrometan (bränsle för modellfarkoster)
mer än 3 viktprocent salpetersyra (etsningsmedel, betningsmedel.
propplösare)
Kommunen ska vid tillsyn granska om butikerna kontrollerar att
privatpersonerna har tillstånd att köpa dessa ämnen samt att produkterna är
märkta med frasen "privatpersoners köp, innehav och användning omfattas
av restriktioner".
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en mall för att
beräkna handläggningskostad per timme för tillsyn enligt miljöbalken. Vid
beräkning enligt SKL:s mall blir timavgiften 965 kr per timme.
Ärendet har varit uppe på samhällsnämndens sammanträde 2018-09-27 §
165 då fullmäktige har delegerat ansvaret för sprängämnesprekursorer till
samhällsnämnden. Ärendet måste beslutas av kommunfullmäktige då det är
fullmäktige som beslutar om taxor.
Samhällsnämnden föreslår fullmäktige att timavgiften för tillsyn enligt
miljöbalken ska ändras till 965 kr enligt en beräkningsmall från SKL samt att
timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer bör vara den
samma som för tillsyn enligt miljöbalken. Det är en ny avgift som inte
funnits innan.
Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning än
samhällsförvaltningen och samhällsnämnden.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 192, 2018-11-06
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 73, 2018-10-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-16
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 165, 2018-09-27
Taxebestämmelser
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-30 ______
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§ 122

Dnr 2018-000427 870

Uppdragsavtal Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslaget uppdragsavtal för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
2019-2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Åke Hamrin (V), Knapp Britta
Thyr (MP) och Olle Löfgren (L).
Yrkanden
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
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har årliga uppdrag från
stiftelsebildarna Region Västernorrland och Härnösands kommun. Stiftarna
knyter ett uppdragavtal till sina ekonomiska insatser i verksamheten.
Nuvarande uppdragsavtal gäller till 2018-12-31. Representanter från Region
Västernorrland och Härnösands kommun har under hösten jobbat med
innehållet i ett nytt uppdragsavtal, frågan hanterades även på
samverkansmötet mellan stiftarna och museet i höst. För bättre långsiktighet
föreslås det nya uppdragsavtalet att gälla under samma period som den nya
Regionala kulturplanen 2019-01-01–2022-12-31.
Stiftarna ser Länsmuseet Västernorrland som en tillgång och resurs för
regionen med en stor utvecklingspotential och önskar att stiftelsen ska bidra
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till regionens utveckling genom att vara en nationell förebild där länsmuseet
strävar efter hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen, och genom att främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas.
Länsmuseet Västernorrland ska arbeta i linje med stiftelsebildarnas gällande
riktlinjer för anslagsgivning.
Länsmuseet Västernorrland ska uppfylla de villkor från Statens kulturråd
som följer med statsbidraget till regional kulturverksamhet.
Uppdragsavtalet ligger till grund för länsmuseets målprogram och avtalet
anger kulturpolitiska prioriteringar och utvecklingsområden som preciseras i
avtalets inriktningsmål under planperioden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 194, 2018-11-06
Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott § 28, 2018-10-24
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
Stiftelseurkund
Nationella kulturpolitiska målen enligt förordning 2010:2012
Museilagen (2017:563)
FN:s konvention om barnets rättigheter
Kulturmiljölagen (1988:950)
Regionala utvecklingsstrategin
Regional kulturplan 2019-2022
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020
Mötesplats kultur Härnösands kulturplan 2014-2019
______
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§ 123

Dnr 2018-000452 040

Fastställande av skattesats 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2019 till 23,34 kr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
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
Fastställande av skattesats är en del av kommunens budgetprocess och styrs
av kommunallagen. Budget inklusive skattesats ska normalt fastställas av
fullmäktige före november månads utgång men beslutet om budget får vid
särskilda skäl framskjutas till december.
Då majoritetsförhållandena ännu inte är klarlagda efter valet kommer budget
inte kunna fastställas av den nya fullmäktige inom den ordinarie tiden. Trots
detta ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen under november månad. I
samband med fastställande av budget i december får fullmäktige möjlighet
att även ompröva skattesatsen.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget 2018-06-18 §
75 att skattesatsen för 2019 skulle vara oförändrad, det vill säga 23,34 kr.
Kommunledningskontorets förslag innebär därmed inga ändringar i
fullmäktiges senaste beslut om skattesats.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 200, 2018-11-06
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 75, 2018-06-18
Kommunallag (2017:725) 11 kap. 8-11 §§
______
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§ 124

Dnr 50252

Val av kommunrevision
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som revisorer (9 st) för mandatperioden 2019-2022 välja:
Bo-Anders Öberg (S)
Stig Nilsson (S)
Karl Hultin (V)
Sam Möller (KD)
Sigfrid Tjärnlund (M)
Ingrid Flodin (C)
Hans Gustafsson (SD)
Peter Hasselborg (L)
Monica Flodin (MP)
att som ordförande i revisionen för samma mandatperiod välja Sigfrid
Tjärnlund (M),
att som 1:e vice ordförande i revisionen välja Ingrid Flodin (C) samt
att som 2:e vice ordförande i revisionen välja Bo-Anders Öberg (S).
Jäv
Margareta Tjärnlund (M) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller
beslut i ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Per-Eric Norberg (C).
Propositionsordning
Ordförande finner att det för val av ledamöter endast föreligger ett förslag till
beslut, valberedningens förslag.
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
valberedningens förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
valberedningens förslag.
Yrkanden 1
Anders Gäfvert (M) föreslår Sigfrid Tjärnlund (M) som ordförande i
revisionen.
Per-Eric Norberg (C) föreslår Ingrid Flodin (C) som ordförande i revisionen.
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det för val av ordförande föreligger två förslag till
beslut: Anders Gäfverts (M) förslag och Per-Eric Norbergs (C) förslag. Då
förslagen gäller personval ska sluten omröstning genomföras.
Votering och utfall 1
Sluten omröstning genomförs.
Fullmäktige ajourneras kl.14:14-14:35.
Antalet angivna röster är 42, en avstår.
Med 15 röster för Anders Gäfverts (M) förslag mot 8 röster för Per-Eric
Norbergs (C) förslag samt 18 blanka röster finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag.
Yrkanden 2
Per-Eric Norberg (C) föreslår Ingrid Flodin (C) som 1:a vice ordförande i
revisionen.
Anders Gäfvert (M) föreslår Peter Hasselborg (L) som 1:e vice ordförande i
revisionen.
Propositionsordning 2
Ordförande finner att det för val av 1:e vice ordförande föreligger två förslag
till beslut: Per-Eric Norbergs (C) förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Då förslagen gäller personval ska sluten omröstning genomföras.
Votering och utfall 2
Sluten omröstning genomförs.
Fullmäktige ajourneras kl.14:50-14:55.
Antalet angivna röster är 42, en avstår.
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Med 21 röster för Per-Eric Norbergs (C) förslag mot 14 röster för Anders
Gäfverts (M) förslag samt 7 blanka röster finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per-Eric Norbergs (C) förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Valberedning § 2, 2018-11-23
Resultat från omröstningarna
______
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§ 125

Dnr 49565

Val av kommunstyrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunstyrelsen, från och med 1 december 2018 till nytt val av
kommunstyrelse sker, välja följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter (15 st)

Ersättare (15 st)

Andreas Sjölander (S)

Susanne Forsberg (S)

Ann Charlotte Visén (S)

Ann-Christine Elfvendahl (S)

Björn Nordling (S)

Lennart Molin (S)

Monica Fahlén (S)

Helena Grönhagen (V)

Håkan Viklund (S)

Jim Groth (V)

Ingrid Nilsson (V)

Myriam Estrella-Näslund (MP)

Michael Möller Christensen (V)

Mohamed Abdulwahab (MP)

Johan Sundqvist (MP)

Karin Högberg (KD)

Ingemar Wiklander (KD)

Ulla Bylund (KD)

Christina Lindberg (C)

Karl Rönnqvist (C)

Erik Hultin (C)

Ulrika Sundgren (C)

Anders Gäfvert (M)

Eva Klara Viklund (M)

Ida Skogström (M)

Leif Jonsson (M)

Ingemar Ljunggren (M)

Glenn Sehlin (SD)

Lennart Bergström (SD)

Olle Löfgren (L)

att som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd för samma
mandatperiod välja Andreas Sjölander (S),
att som kommunstyrelsens 1:a vice ordförande välja Ingrid Nilsson (V) samt
att som kommunstyrelsens 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd välja
Christina Lindberg (C).
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Yttranden
I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C).
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det för val av ledamöter, ersättare och 1:a vice
ordförande endast föreligger ett förslag till beslut, valberedningens förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
valberedningens förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
valberedningens förslag.
Yrkanden
Per-Eric Norberg (C) föreslår Christina Lindberg (C) som 2:a vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Propositionsordning 2
Ordförande finner att det för val av 2:a vice ordförande föreligger två förslag
till beslut: valberedningens förslag och Per-Eric Norbergs (C) förslag. Då
förslagen gäller personval ska sluten omröstning genomföras.
Votering och utfall
Sluten omröstning genomförs.
Fullmäktige ajourneras kl.15:00-15:05.
Antalet angivna röster är 42, en avstår.
Med 18 röster för Per-Eric Norbergs (C) förslag mot 15 röster för
valberedningens förslag samt 9 blanka röster finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per-Eric Norbergs (C) förslag.
Bakgrund
Valberedningen har förutom de angivna ledamöter, ersättare och 1:a vice
ordförande föreslagit Anders Gäfvert (M) som 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag valberedning § 3, 2018-11-23
Resultat från omröstningen
______
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§ 126

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
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
De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag
ska återredovisa fattade beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 186, 2018-10-25
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 189, 2018-10-25
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 188, 2018-10-25
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 187, 2018-10-25
Protokollsutdrag samhällsnämnden § 185, 2018-10-25
______
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§ 127

Dnr 2018-000005 101

Avsägelser 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Britt Kerstin Vikman (S) som ersättare i
Härnösands Energi & Miljö AB,
att bevilja avsägelse från Urban Ankof Bolander (V) som ledamot i
samhällsnämnden samt
att bevilja avsägelse från Ann-Sofie Berglund (S) som ledamot i revisionen.
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
Britt Kerstin Vikman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Härnösands Energi & Miljö AB.
Urban Ankof Bolander (V) har avsagt sig som ledamot i samhällsnämnden.
Ann-Sofie Berglund (S) har avsagt sig som ledamot i revisionen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Britt Kerstin Vikman (S) 2018-10-30
Avsägelse från Urban Ankof Bolander (V) 2018-11-06
Avsägelse från Ann-Sofie Berglund (S) 2018-11-23
______
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§ 128

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Ann-Sofie Berglund (S) som ersättare i Härnösands Energi & Miljö
AB.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann Charlotte Visén (S).
Yrkanden
Ann Charlotte Visén (S) föreslår Ann-Sofie Berglund (S) som ersättare i
Härnösands Energi & Miljö 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
En ny ersättare ska väljas till Härnösands Energi & Miljö AB efter Britt
Kerstin Vikman (S).
Beslutsunderlag
Förslag från Ann Charlotte Visén (S) på sammanträdet.
______
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§ 129

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. Följande ärenden har
gått till fullmäktige för kännedom:
Protokollsutdrag Länsstyrelsen Västernorrland 2018-10-23 – Ny ersättare för
ledamot i kommunfullmäktige
Verksamhetsplan och fastställande av drift- och investeringsbudget samt
internkontrollplan 2019 för samhällsnämnden
Verksamhetsplan med internkontrollplan arbetslivsnämnden
Verksamhetsplan med internkontrollplan 2019 skolnämnden
Delårsredovisning 2018 samt revisionsrapport Räddningstjänsten Höga
Kusten-Ådalen
Protokoll bolagsstämma Technichus i Mitt Sverige AB
Beslutsunderlag
Ärenden för kännedom 2018-11-26
______
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§ 130

Dnr 2018-000109 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Olle Löfgren (L) ställer en fråga till Göran Norlander (S) angående valet till
kommunstyrelsens andra vice ordförande. Frågan besvaras av Göran
Norlander (S).
Ida Skogström (M) ställer en fråga om kommunpersonalens löner till
Andreas Sjölander (S). Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Lennart Bolander (M) ställer en fråga angående kommunens ekonomi till
Andreas Sjölander (S). Frågan besvaras av Andreas Sjölander (S).
Ida Skogsström (M) ställer en fråga angående investeringsbudgeten till
Knapp Britta Thyr (MP). Frågan besvaras av Knapp Britta Thyr (MP).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående interkommunala ersättningar i
skolnämnden till Andreas Sjölander (S). Frågan besvaras av Andreas
Sjölander (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, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens
utskott.
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Beslutsunderlag
På sammanträdet framförda frågor.
______
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§ 131

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna Medborgarförslag – Gleerups digitala läromedel försämrar vår
utbildning (KS2018-000472) till skolnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Pensionär i skolan (KS2018-000478) till
skolnämnden för beredning och besvarande,
att överlämna Medborgarförslag – Gångfartsområde Långgatan (KS2018000443) till samhällsnämnden för beredning och besvarande samt
att överlämna Medborgarförslag – Lådbilsrally (KS2018-000464) till
kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 67, 2018-11-14
Inkomna medborgarförslag enligt ovan
______
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