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§ 134

Dnr 2015-000600 731

Motion om äldres rätt till utomhusvistelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Wiklander (KD).
Yrkanden
Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Kristdemokraterna föreslår i motionen ”Äldres rätt till utomhusvistelse” att
socialförvaltningen ska ta fram en plan för hur äldre inom äldreomsorgen ska
kunna få vistas utomhus, så ofta de önskar.
Det finns ingen tydlig vägledning som gäller rätten till utevistelse i
Socialtjänstlagen. Däremot står det i 5 kap. 4 § att ”socialnämnden ska verka
för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap
med andra”.
I socialförvaltningens yttrande står det att om man som äldre inte kan klara
Forts

Justerandes sign
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§ 134 forts
en utevistelse själv, har man rätt att ansöka hos biståndsenheten om hjälp till
utevistelsen. Är brukaren också beviljad social aktivering kan detta bytas ut
mot utevistelse.
Inom särskilt boende har nio aktivitetsansvariga anställts vars uppgift bland
annat är att skapa en aktiv och meningsfull vardag i gemenskap med andra
utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Den aktivitetsansvarige
ansvarar även för planering, skapande och utförande av de aktiviteter som
efterfrågas m.m. Den enskildes behov på individuell och gruppnivå ska alltså
tillgodoses. Önskar brukaren gå ut oftare under en period eller på annan dag
tillgodoser personalen eller aktivitetsansvarig detta.
Det går inte för närvarande att få information från socialnämndens system
för uppföljning om hur många som blivit beviljade eller fått avslag för
utomhusvistelse. Under andra halvan av 2015 har alla som har 2
hemtjänsttimmar/dag fått 1 timme i veckan som de har kunnat använda till
social samvaro eller promenad.
Kommunledningskontoret anser att socialförvaltningens verksamheter redan
idag har möjlighet att erbjuda utevistelse till sina brukare.
Kommunledningskontoret kan inte heller se att brukare blivit nekade
utevistelse. Därför bedömer kommunledningskontoret att motionen är
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 98
Socialförvaltningens yttrande angående Motion – Äldres rätt till
utomhusvistelse, 2016-06-28
Motion – Äldres rätt till utomhusvistelse (KD), 2015-12-10
______
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§ 135

Dnr 2015-000264 732

Motion om behovsstyrd vård och omsorg inom
hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Wiklander (KD) och Göran Virén Sjögren (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
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2015-05-04 av Ingemar
Wiklander (KD) som föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till
socialnämnden att utreda möjligheten att återgå till behovsstyrd vård och
omsorg inom hemtjänsten.
Motionären skriver att hemtjänstkunderna i Härnösand är nöjda, men att
personalen är missnöjd. Anledning till missnöjet är planerings- och
tidsmätningsverktyget TES där särskilt utsedda planerare lägger ut tider för
den tid personalen har hos kunden samt tid för förflyttning mellan kunder.
Innan lagen om valfrihet (LOV) infördes planerade personalen själva dagens
arbete under ledning av närmsta chef. Sjukskrivningstalen var mindre än de
är idag. Det sociala samspelet var bättre och personalen upplevde att det
fanns tid över för samtal. Ska samtal vara möjligt i dag krävs det att kunden
har fått social samvaro beviljad av biståndshanläggaren.
Forts

Justerandes sign
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Motionären är övertygad om att en återgång till hur det var innan LOV
infördes skulle gagna kunderna men i ännu högre utsträckning personalen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-06-22
Socialnämndens protokollsutdrag, 2015-10-01 § 146
Motion - om behovsstyrd vård och omsorg inom hemtjänsten
______
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§ 136

Dnr 2016-000144 107

Motion - Ledning och styrning av Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Lennart Bohlander
(M) och Jonny Lundin (C).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna har röstat framgår
av voteringslistan på s. 2.
Ordförande finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Forts

Justerandes sign
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§ 136 forts
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkande om bifall till motionen.
Jäv
Göran Norlander (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse bildades 2008. Stiftelsens uppgift är att
hantera delar kommunens pensionsskuld. Idag är stiftelsens åtagande de som
är födda 1942 och tidigare.
Stiftelsen styrelse består av tre ordinarie representanter från arbetsgivaren
och tre ordinarie representanter som är fackliga företrädare totalt 6 ordinarie
styrelseledamöter.
Idag så föreslår kommunfullmäktige vem som ska vara ordförande i
stiftelsen och övriga arbetsgivarrepresentanter utses av kommundirektören.
De olika fackliga organisationerna utser själva sina representanter.
En viktig förutsättning i stiftelsen är att arbetsgivaren och arbetstagare har
lika många representanter i styrelsen.
Pensionsstiftelser regleras enligt lag (1967:531) om tryggandet av
pensionsutfästelser. I denna lag framgår hur ledamöter ska väljas och att det
ställs krav på insikt och erfarenhet samt att personen i fråga ska vara lämplig
för uppgiften. En styrelsemedlem ska representera stiftelsen och inte en
politisk åskådning.
De förändringar som genomförs av stadgar eller personer måste godkännas
av finansinspektionen och varje förändring kostar ca 16 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 101
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Motion - Ledning och styrning av Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse
______
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§ 137

Dnr 2015-000393 828

Medborgarförslag - Internationell curling cup i
Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget, samt
att informera Härnösands Curlingklubb om medborgarförslaget.
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 till kommunfullmäktige 2015-07-22 med
förslag på att Härnösands kommun ska arrangera en internationell curling
cup under namnet Annett Norbergs cup. Syftet skulle vara att skapa
publicitet och i förlängningen ge ökad turism till Härnösand.
Förslagsställaren anser att kommunen ska arrangera något som lätt
associeras med Härnösand och menar att curling är en sådan sport.
Härnösand har goda förutsättningar för en egen cup och skulle bli en ännu
större curlingstad menar förslagställaren.
En curling cup med internationella lag skulle kunna ge Härnösand mer
publicitet och en ökad mängd turister till Härnösand men Härnösands
kommun bör inte vara arrangör. Kommunledningskontoret anser att
förslagställaren ska vända sig till den lokala föreningen i Härösand och lyfta
idén om en internationell cup. Är detta något som den lokala
curlingföreningen skulle vilja arrangera kan de i sin tur vända sig till
Härnösands kommun för att se över vilka möjligheter Härnösands kommun
har för att hjälpa till.
Forts

Justerandes sign
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§ 137 forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 102
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-05-31
Medborgarförslag - Internationell curling cup i Härnösand
______
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§ 138

Dnr 2015-000376 319

Medborgarförslag - Betongsuggor blir betongbävrar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget såtillvida att intentionen i förslaget tas in i
pågående varumärkesarbete.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (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
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige 2015-07-06 med
förslag på att Härnösands kommun byter ut sina gamla betongsuggor mot till
exempel bävern som finns i Härnösands stadsvapen. Det finns städer runt om
i Sverige som har låtit göra om betongsuggorna till något som profilerar
staden och ökar trivseln i tex centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 103
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-09-05
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2015-12-17
Medborgarförslaget – Betongsuggor blir betongbävrar
______
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§ 139

Dnr 2016-000420 346

Hemställan om beslut om VA-taxa 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-taxa 2017, att gälla från 2017-01-01.
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.
Bakgrund
Härnösands Energi & Miljö AB hemställer till kommunfullmäktige om att
anta ny VA-taxa för 2017.
Härnösands Energi & Miljö AB (HEMAB) har i sitt arbete med budgeten för
2017 gjort en översyn av VA-taxan. Utgångpunkter i översynen var:
•

KPI har förändrats med 0,8 % under perioden april 2015 till april
2016.

•

VA-verksamheten bedöms landa på resultatet ca -0,1 mnkr 2016.

•

Allmän kostnadsutveckling inklusive löneökningar.

•

Ökade kostnader för räntor och avskrivningar.

•

Budgetmål för 2017 är enligt affärsplan +0,3 mnkr.

•

Ambitioner för att förändra strukturen för anläggningstaxa.

HEMAB bedömning är att en taxehöjning är nödvändig för att nå budgetmål
på +0,3 mnkr för 2017. Taxehöjningen som föreslås är 1,5 % vilket
motsvarar 0,75 mnkr i intäktsökning. Senaste höjning av VA-taxan gjordes
årsskiftet 2014-2015.
Forts
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§ 139 forts
Härnösands kommun har den lägsta VA-taxan i Västernorrland där en
villafastighet har 2,2 % lägre taxa än den näst lägsta taxan i länet och ett
flerfamiljshus har 15,9 % lägre taxa än den näst lägsta taxan i länet. Även
efter den förslagna taxehöjning kommer en villafastighet och ett
flerfamiljshus i Härnösand ha den lägsta VA-taxan i Västernorrland.
I den föreslagna taxan är det den fasta avgiften som föreslås öka medan
avgiften för levererat vatten justeras nedåt.
HEMAB föreslår att den nya taxan ska vara mer diversifierad. I taxan för
2017 har två nya kundkategorier tagits fram. Syftet med en mer diversifierad
taxa är att bättre anpassa taxan efter olika verksamheter. Genom att
diversifiera taxan vill HEMAB göra det mer attraktivt för företag att etablera
sig i Härnösands kommun.
De nya föreslagna kundkategorierna är Lokalfastighet och Industrifastighet.
Dessa kundkategorier särskiljer sig genom att taxa tas ut efter
användningsområdet för fastigheten. Kunden får då en taxa som är anpassad
efter verksamhet vilket är i linje med Lagen om allmänna vattentjänster.
Kommunledningskontoret är positiv till den nya taxa. Dels för att budgetmål
nås samtidigt som Härnösands kommun behåller den lägsta VA-taxan i
Västernorrland. Att diversifiera VA-taxen så att det blir mer attraktivt att
etablera verksamhet i Härnösand är också positivt därför föreslår
kommunledningskontoret att VA-taxa för 2017 ska antas enligt HEMABs
hemställan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 106
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Bilaga – VA-taxa 2017
Bilaga – VA-taxa 2017 (arbetsmaterial)
Hemställan om beslut om VA-taxa 2017
______
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§ 140

Dnr 2016-000425 003

Revidering av Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att säkerställa att
dokumentet överensstämmer med styrdokumentet ”Reglemente för
styrdokument”
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, att återremittera ärendet.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta att återremittera
ärendet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera
ärendet.
Bakgrund
Härnösands kommuns befintliga arbetsmiljöpolicy antogs av
kommunfullmäktige 2012-11-26. HR-enheten har i samarbete med
kommunens huvudskyddsombud reviderat nuvarande arbetsmiljöpolicy
genom att upprätta bifogat förslag. Kommunens centrala skyddskommitté
står bakomförslaget.
I framtagandet av den nya policyn har Arbetsmiljöverkets föreskrift om
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) vägts in bl. a genom att
policyn kompletterats med ett avsnitt om kränkande särbehandling.
Arbetsmiljöpolicyns syfte är att skapa en god arbetsmiljö i en hållbar
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§ 140 forts
organisation med friska medarbetare. En god arbetsmiljö bidrar till att
verksamhetens mål uppfylls där kommunens värdegrund Kund, Ansvar och
Glädje verkar som en kompass för hur arbetet utförs.
Arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en bra och säker arbetsmiljö där risker
för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 108
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Bilaga 1 - Styrdokument förslag arbetsmiljöpolicy 2016
______
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§ 141

Dnr 2016-000427 045

Utökat borgenstak för Härnösand Energi och Miljö AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna investeringen på 59,0 mnkr för utökat verksamhetsområde AV
Södra Härnön, samt
att bevilja HEMAB utökat borgenstak med 59,0 mnkr till 594 mnkr.
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
Den 16 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten på södra Härnön
utmed Södra sundet. Beslutet överklagades men vann laga kraft september
2015. Den 11 februari 2016 tog samhällsnämnden beslut om tillägg till
gällande detaljplaner för det aktuella området vilket också överklagades men
vann lagakraft juli 2016.
Enligt tidplan ska utbyggnaden vara färdigställd innan utgången av 2018.
En upphandling har genomförts och en grov indelning av kostnaderna har
upprättats. Den totala kostnaden för utbyggnaden uppskattas till 59 mnkr.
Av totalkostnaden ska Härnösands kommun enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige våren 2014, finansiera ca 23,5 mnkr. Uppskattad
kostnad är ca 1,6 mnkr per år 20 år framåt med start 2019.
HEMAB har ett borgenstak på 535,0 mnkr och utnyttjar idag 534,4 mnkr
vilket innebär att borgenstaket måste ökas med 59 mnkr för att möjliggöra
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§ 141 forts
den beslutade investeringen.
HEMAB:s styrelse har behandlat ärendet vid styrelsemötet den 21 juni 2016
och presidiet har den 5 september 2016, med mandat från styrelsen beslutat
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om borgen, genomföra
projektet med en beräknad kostnad på 59 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 109
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Bilaga 1 - Hemställan om beslut avseende kommunal borgen för utbyggnad
av vatten- och spillvattenförsörjning på södra Härnön utmed södra
sundet. .
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§ 142

Dnr 2016-000423 101

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till
handlingarna, samt
att uppdra till fullmäktiges presidium att göra en översyn av redovisningen
av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Fred
Nilsson (S) och Ann-Christin Myrgren (S).
Yrkanden
Fullmäktiges ordförande yrkar att följande att-sats läggs till beslutet:
att uppdra till fullmäktiges presidium att göra en översyn av redovisningen
av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på
fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en
redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte
besvarats.
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I ärendebalansen finns idag (2016-08-24) 22 obesvarade medborgarförslag
och 23 obesvarade motioner. Ärendena visas i bilagor med handlingarna.
Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 33 § kommunallagen
beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. De ärenden där ettårsfristen passerats är
markerade med fet- och kursivstil.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 110
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Bilaga 1 – Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Bilaga 2 – Redovisning av obesvarade motioner
______
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§ 143

Dnr 2015-000595 133

Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till avtal om andrahandsuthyrning i enlighet
med korridorsboende (ABK) med Migrationsverket avseende lokaler inom
fastigheten Härnösand Fastlandet 2:95 (Soludden),
att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna avtal med Migrationsverket,
att upphäva att-satserna 3, 6 och 7 i kommunfullmäktiges beslut 2015-12-21
§ 262
att uppdra till Kommunstyrelsen att förtydliga ansvarsfördelning och budget
2017 för Soludden, samt
att kvartalsvis återrapportering under 2017, avseende Soluddens ekonomi
och verksamhet, sker till Kommunfullmäktige.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Jonny Lundin (C),
Karin Frejarö (MP), Göran Virén Sjögren (M), Anders Byquist (S), LarsEdvin Lundgren (SD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Knapp Britta Eriksson
(MP), Ingemar Wiklander (KD), Martin Neldén (V) och RosMarie Sandin
(L) och Magnus Oskarsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Jonny Lundin (C), Karin Frejarö (MP), Anders Byquist (S), Knapp Britta
Eriksson (MP), Ingemar Wiklander (KD), Martin Neldén (V) och RosMarie
Sandin (L)
Jonny Lundin (C) yrkar även att följande att-satser läggs till beslutet:
att uppdra till Kommunstyrelsen att förtydliga ansvarsfördelning och budget
2017 för Soludden, samt
att kvartalsvis återrapportering under 2017, avseende Soluddens ekonomi
och verksamhet, sker till Kommunfullmäktige.
I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S), Martin Neldén (V), Karin Frejarö
(MP), Knapp Britta Eriksson (MP), Anders Byquist (S), Ingemar Wiklander
(KD), RosMarie Sandin (L).
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§ 143 forts
Lars-Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag på förslaget.
Anders Byquist (S) yrkar även att fullmäktige ska upphäva beslutet i att-sats
6 i sitt beslut 2015-12-21 § 262. I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S),
Ingemar Wiklander (KD) och RosMarie Sandin (L).
Lars-Edvin Lundgren yrkar avslag på förslaget.
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag. I yrkandet instämmer
Lars-Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två yrkanden, dels bifall till liggande
förslag och avslag till detsamma. Utöver detta finns det två förslag på tillägg
till liggande förslag.
Ordförande frågar först om fullmäktige avser besluta i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar sedan om fullmäktigt avser besluta i enlighet med
yrkandet om avslag.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser besluta i enlighet med
yrkande från Jonny Lundin.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser avslå yrkandet.
Ordförande finner att ordförande beslutat i enlighet med yrkande från Jonny
Lundin.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser besluta i enlighet med
yrkande från Anders Byquist.
Ordförande frågar sedan om fullmäktige avser avslå yrkandet.
Ordförande finner att ordförande beslutat i enlighet med yrkande från Anders
Byquist.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
”Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget avslagsyrkande, på
grund av att det inte finns någon att fatta beslut om, d.v.s. mycket bristfälligt
beslutsunderlag! Det hade varit klädsamt om det funnits ett undertecknat
hyresavtal att ta ställning till, där båda parterna hade undertecknat
detsamma.”
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§ 143 forts
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget avslagsyrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2015-12-21 en avsiktförklaring mellan
Härnösands kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen med syfte
att tillskapa ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända. Den
uttalade målsättning var att åstadkomma ökad kvalitet i mottagning av
asylsökande och därmed utveckla bra förutsättningar för snabbare hantering
av mottagnings- och integrationsprocessen. Landets första kommunala
asylboende skulle etableras inom ramen för en ny form av långsiktigt
samarbete med Migrationsverket.
Kommunfullmäktige uppdrog 2015-12-21 åt kommunstyrelsen att upprätta
ett hyresavtal med Caspien Härnösand AB för att möjliggöra
anläggningsboende för asylsökande (ABT) inom fastigheten Härnösand
Fastlandet 2:60 (numera 2:95, nedan kallad Soludden) och att för
förverkligande av detta ansöka hos Migrationsverket om ABT.
Kommunstyrelsen har därefter ingått hyresavtal med fastighetsägaren (tom
2020-12-31) och ett anbud om ABT-boende (direktupphandling) lämnades
in. Denna ansökan blev godkänd för att senare kunna ge tilldelningsbeslut
när lokalerna stod klara och godkända för inflyttning.
Genom att fastighetsägaren inte kunde hålla den avtalade tidplanen för
färdigställande av lokalerna inom Soludden och genom att Migrationsverket
under våren och sommaren förändrade sin praxis för upphandling har den
tänkta modellen med anläggningsboende genom ABT förlorat aktualitet.
Från slutet av juni 2016 har dialogen mellan Härnösands kommun och
Migrationsverket därför inriktats på att söka en alternativ lösning på hur
Avsiktsförklaringen om förstärkt mottagande ska utformas. Det förslag som
nu föreligger innebär att Migrationsverket hyr de 76 lägenheterna inom
Soludden av kommunen i andra hand. Avtalet är ett tillsvidareavtal och med
en avtalad hyresersättning som möjliggör att Avsiktsförklaringens
intentioner förverkligas. Om former eller villkor för Migrationsverkets
hyresavtal med kommunen rörande Soludden skulle förändras under tiden
fram till 2020-12-31 kommer Avsiktsförklaringen och den hyresgaranti den
innebär vara vägledande vid utformningen av sådan eventuella
förändringarna.
Kommunen har sedan 13 juli 2016 haft tillträde till de delar av Soludden
som stått klara (43 lägenheter). Hela anläggningen ska vara klar för tillträde
den 1 november 2016 och föreliggande förslag om andrahandsuthyrning till
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§ 143 forts
Migrationsverket innebär att inflyttning av boende därmed kan inledas från
detta datum.
Utifrån det hyresbelopp som anges i avtalet med Migrationsverket har en
budget nu kunnat upprättas avseende driften av boendet. Denna budget tar
också hänsyn till att utvecklingen av boendet utifrån Avsiktsförklaringens
intentioner inneburit uppstartskostnader under den tid intäkter från
Migrationsverket saknats. Dessa kostnader beräknas i enlighet med förslaget
finansieras genom boendets budget för 2017 och 2018.
Under det mycket omfattande renoveringsarbete som gjorts i fastigheten har
ett antal färändringar skett i förhållande till den ursprungliga planen.
Målsättningen att inrymma 450 boende har legat fast men inom
fastighetskomplexet har placering av lägenheter skett på ett sätt som göra att
tidigare angivelser av totala boendeytor förändrats. Med anledning av detta
finns skäl att justera det hyresavtal som 2016-01-15 ingicks med Caspien
Härnösand AB på den punkten där BOA-ytorna anges.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, missiv, 2016-10-19
Bilaga – Justering av hyreskontrakt
Bilaga – Budget Soludden
Bilaga – Samtycke
Bilaga – Besittningsskydd
Bilaga – Inredning/utrustning
Bilaga – Säkerhet/brandskydd
Bilaga 1 till hyresavtal
Bilaga – Hyreskontrakt i andrahand
Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2015-12-21
______
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§ 144

Dnr 2016-000454 042

Delårsrapport augusti 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten, augusti 2016.
Yttranden
Ärendet inleds med en dragning av revisionens ordförande Sigfrid Tjärnlund
(M).
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Eva Olstedt-Lundgren (L), Fred
Nilsson (S), Sara Nylund (S), Anders Byquist (S) och RosMarie Sandin (L).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Anders Gäfvert (M) och 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
Härnösands kommuns resultat uppgick de första åtta månaderna 2016 till
48,0 mnkr. Jämfört med 2015 års resultat på 33,5 mnkr innebär det en
resultatförbättring med 14,5 mnkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuld
var på 24,7 mnkr (semesterlöneskulden är cyklisk och lägst i
augusti/september). Nämnderna redovisar ett resultat på 26,9 mnkr.
Kommunens resultatprognos på helåret visar på 25,0 mnkr och det är 10,0
mnkr bättre än budget. Verksamheternas prognos visar ett överskott på 14,9
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§ 144 forts
mnkr och alla nämnder visar ett överskott förutom arbetslivsnämnden på -1,5
mnkr.
Kommunen prognostiserar att klara balanskravet på helåret och
balanskravsresultatet beräknas bli 22 mnkr. Kommunens mål 2016 är att
klara ett resultat om minst 1 % av skatter och statsbidrag. Det gör kommunen
med prognosen som är lagd. Kommunen har också ett mål att samtliga
nämnder/styrelse ska följa budget. Arbetslivsnämnden prognostiserar att de
inte kommer att följa budget. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar
att säkerställa att samtliga nämnders budgetramar hålls. Kommunstyrelsen
kommer i samarbete med arbetslivsnämnden säkerställa att den
handlingsplan arbetslivsförvaltningen upprättar leder till att nämnden klarar
årsbudget.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2016-09-23
Rev. delårsrapport augusti 2016
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§ 145

Dnr 2016-000443 619

Interpellation - Beträffande utredning om antalet
specialskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Ingemar Wiklander (KD) och 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
Ingemar Wiklander (KD) har i en interpellation ställt frågor till
kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) om hur kommunledningen
tänker agera runt utredningen om antalet statliga specialskolor
Beslutsunderlag
Interpellation, Ingemar Wiklander (KD), 2016-09-22
Svar på interpellation, 2016-10-24
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Dnr 2016-000442 294

Interpellation - Hyresavtal Fastlandet 2:95
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och 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
Anders Gäfvert (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson (S) angående hyresavtal Fastlandet 2:95.
Beslutsunderlag
Interpellation Anders Gäfvert (M), 2016-09-21
Svar på interpellation, 2016-10-24
______
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§ 147

Dnr 2016-000438 140

Interpellation - En negativ utveckling för både skolan
och företagsklimatet i Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Jonny Lundin (C), Ann-Christin
Myrgren (S), Lennart Bolander (M) och Göran Norlander (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Jonny Lundin (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson (S) angående negativa utvecklingen för både skolan
och förestagsklimatet i Härnösand.
Beslutsunderlag
Interpellation, Jonny Lundin (C), 2016-09-21
Interpellationssvar, 2016-10-24
______
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Dnr 2016-000441 130

Interpellation - Migrationsverket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och 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
Anders Gäfvert (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson (S) angående migrationsverket.
Beslutsunderlag
Interpellation, Anders Gäfvert (M), 2016-09-21
Interpellationssvar, 2016-10-24
______
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§ 149

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av fattade beslut till
handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Eriksson (MP) och Ann-Christin Myrgren
(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
Kommunfullmäktige delegerar beslutandet av medborgarförslag till
nämnderna. Besluten återredovisas till kommunfullmäktige efter att
nämnderna fattat sina beslut.
Beslutsunderlag
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Cykelväg längs
rälsen
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Ny gångväg till
Nattviken
Beslut i samhällsnämnden angående medborgarförslag – Bygga ett utegym
Beslut i skolnämnden angående medborgarförslag –Gratis Blöjor
______
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Dnr 2016-000035 101

Avsägelser 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelse från Anders Byquist (S) från uppdraget som ledamot i
Technichus,
att bevilja avsägelse från Ann-Cathrine Genberg (S) från uppdraget som
ledamot i Technichus.
att bevilja avsägelse från Ingvar Viklund (S) från uppdraget som ordförande
i Technichus,
att bevilja avsägelse från Gustaf Kull (V) från uppdraget som 1:e vice
ordförande i Technichus,
att bevilja avsägelse från Sven Westerlund (C) från uppdraget som 2:e vice
ordförande i Technichus,
att bevilja avsägelse från Britt-Mari Bergström (M) från uppdraget som
ledamot i Technichus,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för AB Härnösandshus,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för AB Härnösands kommunfastigheter,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för Härnösands Energi & Miljö AB,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för Härnösands Näringsliv AB,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för Technichus i Mittsverige AB
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för Invest i Härnösand AB,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
forts
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vid bolagsstämman för Näringslivsarkiv i Norrland,
att bevilja avsägelse från Karin Frejarö (MP) från uppdraget som ersättare
vid bolagsstämman för Ostkustbanan AB,
att bevilja avsägelse från Hampus Jansson (V) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen,
att bevilja avsägelse från Jesper Häggström (M) från uppdraget som
ersättare i arbetslivsnämnden.
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
Avsägelse har inkommit från Anders Byquist (S) gällande uppdraget som
ledamot i Technichus.
Avsägelse har inkommit från Ann-Cathrine Genberg (S) gällande uppdraget
som ledamot i Technichus.
Avsägelse har inkommit från Ingvar Viklund (S) gällande uppdraget som
ledamot i Technichus
Avsägelse har inkommit frånGustaf Kull (V) gällande uppdraget som 1:e
vice ordförande i Technichus,
Avsägelse har inkommit från Sven Westerlund (C) gällande uppdraget som
2:e vice ordförande i Technichus,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för AB Härnösandshus,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för AB Härnösands kommunfastigheter,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för Härnösands Energi & Miljö AB,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för Härnösands Näringsliv AB,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
Forts
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ersättare vid bolagsstämman för Technichus i Mittsverige AB
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för Invest i Härnösand AB,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för Näringslivsarkiv i Norrland,
Avsägelse har inkommit från Karin Frejarö (MP) gällande uppdraget som
ersättare vid bolagsstämman för Ostkustbanan AB,
Avsägelse har inkommit från Jesper Häggström (M) gällande uppdraget som
ersättare i arbetslivsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse Anders Byquist (S), 2016-09-29
Avsägelse Ann-Cathrine Genberg (S), 2016-10-03
Avsägelse Ingvar Viklund (S), 2016-09-29
Avsägelse Gustaf Kull (V), 2016-09-29
Avsägelse Sven Westerlund (C), 2016-09-30
Avsägelse Karin Frejarö, 2016-10-14
Avsägelse Jesper Häggström (M), 2016-10-18
______
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Dnr 2016-000028 101

Valärenden 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Per Sander (MP) som förste och Kristoffer Bodin (M) som andre
ersättare vid bolagsstämman i AB Härnösandshus,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i AB Härnösands kommunfastigheter,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i Härnösands Energi & Miljö AB,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i Härnösands näringsliv AB,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i Technichus i Mittsverige AB,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i Invest i Härnösand AB,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i Näringslivarkiv i Norrland,
att välja Per Sander (MP) som förste ersättare och Kristoffer Bodin (M) som
andre ersättare vid bolagsstämman i Ostkustbanan AB,
att välja Ulf Kjellsson (M) som ersättare i arbetslivsnämnden, samt
att välja Helena Grönhagen (V) 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.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2016-000041 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendena för kännedom 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
Kustbevakningen – Ny organisation
Företagarna Härnösand – Förstudie: Företagartillväxt genom integration
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken – Bottenviken fritt från kärnkraft
Landstinget Västernorrland – Yttrande nattågstrafik
Höga Kusten Destinationsutveckling AB – Protokoll årsstämma
Finansdepartementet – Remissvar Betänkandet Regional indelning
Revisionen – Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående skyltning på centralen. Frågan
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Jonny Lundin (C) ställer en fråga om socialt företagande. Frågan besvaras av
kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Lennart Bolander (M) ställer en fråga om Urkvinnan. Frågan besvaras av
kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om teatern. Frågan besvaras av
kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om informationsärenden på
kommunstyrelsen. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred
Nilsson (S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om flytt på Gerestaskolan. Frågan
besvaras av skolnämndens ordförande Ann-Christin Myrgren (S).
Fred Nilsson (S) ställer en fråga om vad som är lämpliga frågor att ställa i
fullmäktige. Frågan besvaras av 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
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas
till ordförande eller vice ordförande i nämnder, bolag eller
kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
______
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§ 154

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag,
interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:
•

Motion – Bygg offentlig toalett vid landsarkivet (KS16-500)

att överlämna Medborgarförslag – Ge begagnade cyklar till alla nya
kommuninvånare (KS16-446) till kommunstyrelsen för beredning,
att överlämna Medborgarförslag – Ny sporthall i Härnösand (KS16-430) till
samhällsnämnden för beredning och besvarande.
att interpellation – Beträffande säkra skolvägar (KS16-478-512) får ställas
och svar ges nästa sammanträde.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Beslutsunderlag
______
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§ 155

Dnr 27802

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
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar om utvecklingen
med Technichus.
Beslutsunderlag
______
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