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Sammanträdesdatum

2016-03-21
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 21 mars 2016 kl 13.15–14.15, 14.25–14.30, 14.50–17.20
Ajournering 14.15–14.25, 14.30–14.50

Beslutande

Ledamöter

Se närvaro- och voteringslista sidan 2

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Ina Lindström, kommunsekreterare.
Under § 24 deltog även Thomas Jenssen, chef samhällsförvaltningen och Sigfrid
Tjärnlund (M), ordförande revisionen.

Justerare

Agneta Jonsson (S) och Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, onsdagen 23 mars kl. 15.00

Se närvaro- och voteringslista sidan 4

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Agneta Jonsson

Anders Gäfvert

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-04-13

§§ 24-46
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Sammanträdesdatum

2016-03-21
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Närvaro- och voteringslista
Namn
Fred Nilsson
Sara Nylund
Anders Byquist
Monica Fällström
Roland Strömqvist
Ann-Christine Myrgren
Maud Byquist
Göran Norlander
Susanne Forsberg
Magnus Oskarsson
Rune Danielsson
Fredrik Bäckström
Agneta Jonsson
Jasenko Omanovic
Ann Cathrine Genberg
Björn Nordling
Pousha Mohammady
Andres Suazo Kaati
Christina Höj Larsen
Ingrid Nilsson

Ersättare

Christina Gärdin

Lars Zetterlund
Margareta Ragnarsdotter §§
41-46
Lennart Mohlin
Christer Fagerström McCarty
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin §§ 31-46

Närvaro
Parti Närv Från
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
S
X
§§ 24-40

S
S
S
V
V

X
X
X
X
X
§§ 24-30

Martin Neldén
Amanda Lind
Hibo Abdullahi
Tomas Frejarö

Per Sander

V
MP
MP
MP

X
X
X
X

Leif Jonsson

Sven Westerlund § 41-46

MP
M
M
M
M
M
M
C
C
C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
§§ 24-40

Eva Olstedt-Lundgren
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander

Justerandes sign

FP
FP
KD

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

§§ 24-38

Ninni Smedberg
Anders Gäfvert
Margareta Tjärnlund
Göran Viren Sjögren
Ida Skogström
Lennart Bolander
Antonia Bergström
Jonny Lundin
Anton Byström
Christina Lindberg

§ 39
§ 40
Ja Nej Avst Ja Nej Avst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Utdragsbestyrkande
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Namn
Ersättare
Sven-Ingemar Vernersson Ingemar Bylund
LarsEdvin Lundgren
Dick Söderkvist

Närvaro § 39
§ 40
Parti Närv Från Ja Nej Avst Ja Nej Avst
SD
X
X
X
X
SD
X
§§ 24-29
SD
X
§§ 24-40

Kristoffer Bodin
Karin Frejarö
Andreas Sjölander

Justerandes sign

M
MP
S

X
X
X

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista ersättare
Ersättare
Christina Gärdin
Lars Zetterlund
Lennart Mohlin
Christer Fagerström McCarty
Anders Bergman
Anita Adolfsson
Mats Höglund
Margareta Ragnarsdotter
Anders Halén
Elisabeth Hildén
Michael Möller Christensen
Åke Hamrin
Knapp Britta Eriksson
Chirin Ali Salmanian
Per Sander
Leif Jonsson
Karl-Einar Björner
Lennart Böhlin
Rasoul Zarar
Sven Westerlund
Maja Carlgren
RosMarie Sandin
Catharina Rosén
Veronica Boström
Isa Sekkie
Ingemar Bylund

Justerandes sign

Parti
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
MP
MP
MP
M
M
M
M
C
C
FP
FP
KD
KD
SD

Närv
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tjänstgjorde för
Magnus Oscarsson
Jasenko Omanovic
Pousha Mohammady
Andres Sauzo Kaati

Ann Cathrine Genberg §§ 41-46

Ingrid Nilsson §§ 31-46

Amanda Lind
Ida Skogström

Christina Lindberg §§ 41-46

Sven-Ingemar Vernersson

Utdragsbestyrkande
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2016-03-21
Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 24

Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 7
§ 25

Dnr 2016-000148 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige ................................................... 8
§ 26

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar ...................................................................................... 9
§ 27

Dnr 2015-000052 600

Motion om förebyggande arbete mot extremism ............................................... 10
§ 28

Dnr 2015-000272 026

Motion - Utredning av lärarnas arbetssituation .................................................. 12
§ 29

Dnr 2015-000220 140

Motion - Bättre öppettider för restauranger i Härnösand.................................... 14
§ 30

Dnr 2015-000111 751

Motion - om att förhindra, upptäcka och ge vård åt könsstympade
flickor ................................................................................................................ 17
§ 31

Dnr 2015-000452 140

Motion - Jobbskapande åtgärder ....................................................................... 19
§ 32

Dnr 2015-000504 820

Motion - Alternativa driftformer eller Arenabolag ............................................... 21
§ 33

Dnr 2015-000424 840

Medborgarförslag - Rastplats Porten till Höga Kusten ....................................... 24
§ 34

Dnr 2016-000089 130

Svar på interpellation - Barnäktenskap .............................................................. 26
§ 35

Dnr 2016-000090 623

Svar på interpellation - Likvärdig skola för alla barn i Härnösands
kommun? .......................................................................................................... 27
§ 36

Dnr 2016-000094 829

Svar på interpellation - Bygglov till BMX- och skatepark, Ön 2:63 ..................... 28
§ 37

Dnr 2016-000100 430

Svar på interpellation - Beträffande förankring av fattade beslut i
kommunfullmäktige ........................................................................................... 29
§ 38

Dnr 2015-000063 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun ............................. 30
§ 39

Dnr 2016-000071 041

Över- och underskottshantering 2015/2016 ...................................................... 32
§ 40

Dnr 2016-000115 040

Nämndernas äskande om medel för hantering av flyktingsituation .................... 34
§ 41

Dnr 2016-000040 101

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ........................................................ 36
§ 42

Dnr 28254

Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag ........................... 39
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§ 43

Dnr 36172

Avsägelser 2016 ............................................................................................... 40
§ 44

Dnr 2016-000028 101

Valärenden 2016............................................................................................... 41
§ 45

Dnr 2016-000041 000

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2016 ......................................... 42
§ 46

Dnr 34630

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ............. 43
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Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationsärendena 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
Thomas Jenssen, chef samhällsförvaltningen informerade om arbetet med
Västra kanalbron.
Sigfrid Tjärnlund (M), ordförande revisionen informerade om genomförda
granskningar.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-03-21
Kommunfullmäktige

§ 25

Dnr 2016-000148 101

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
John-Erik Hansson ställer en fråga om satsning på idrottshall. Frågan
besvaras av samhällsnämndens ordförande 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
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i fullmäktige.
Frågorna ska lämnas in skriftligen före sammanträdets början.
Beslutsunderlag
Fråga från John-Erik Hansson, 2016-03-10
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 2016-000147 101

Korta frågor - korta svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Lennart Bolander (M) ställer en fråga angående elevsituationen på
gymnasiet. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
(S).
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående flyktingbåten. Frågan besvaras
av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas
till ordförande eller vice ordförande i nämnder, bolag eller
kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign
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§ 27

Dnr 2015-000052 600

Motion om förebyggande arbete mot extremism
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen så tillvida att motionens intentioner inkluderas i det
pågående arbetet med framtagandet av en kommunövergripande
handlingsplan mot våldsbejakande extremism, samt
att arbetet med handlingsplanen ska delredovisas i kommunfullmäktige
senast i juni 2016 och slutredovisas senast i november 2016
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars-Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Lars-Edvin Lundgren (SD) 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
Sverigedemokraterna har lämnat en motion där de menar att fler och fler
ungdomar attraheras av våldsbejakande extrema organisationer med politiska
såväl som religiösa motiv. I motionen framhävs det att skolorna måste ta
denna fråga på allvar och att personalen på skolorna i Härnösands kommun
bör utbildas så att de i ett tidigt skeende kan upptäcka elever som riskerar att
hamna i extrema rörelser.
Motionären anser även att en handlingsplan bör upprättas för att bemöta de
Forts
§ 27 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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elever som hamnat eller riskerar att hamna i våldsbejakande extrema rörelser
eller organisationer.
Motionen behandlades av skolnämnden 2015-11-19. I sitt utlåtande slår
nämnden fast att det redan pågår ett förebyggande arbete mot extremism i
Härnösands skolor. Arbetet sker enligt Säkerhetspolisens och Brås
förebyggande strategier.
Nämnden anser vidare att problemet som sådant är komplext, och att
skolnämnden i Härnösands kommun inte kan förväntas lösa det själv. Det
krävs en samverkan mellan många olika aktörer, en samverkan som i dag
redan sker i kommunen. Skolnämnden och skolförvaltningen ska dock
givetvis bidra på det sätt de kan genom det arbetssätt och de aktiviteter som
är en integrerad del av skolans uppdrag och dagliga verksamhet.
Angående motionärens förslag att utbilda lärare i att känna igen symboler
vill skolnämnden värna om rektors rätt att själv besluta kring den inre
organisationen enligt 2 kap. 10 § skollagen; rektor måste själv kunna besluta
om vilken kompetensutveckling personalen är i behov av.
Kommunledningskontoret instämmer i skolnämndens utlåtande och bedömer
att Härnösands kommun redan uppfyller motionens intentioner. Därmed
anser kommunledningskontoret motionen vara besvarad
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Protokollsutdrag skolnämnden 2015-11-19 § 161
Yttranden från skolförvaltningen
Motion, Lars Edvin Lundgren (SD)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2015-000272 026

Motion - Utredning av lärarnas arbetssituation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Yttranden
I ärendet yttrar sig Antonia Bergström (M), Anders Gäfvert (M), AnnChristin Myrgren (S) och Olle Löfgren (L).
Yrkanden
Ann-Christin Myrgren (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Antonia Bergström (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
Anders Gäfvert (M) och Olle Löfgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet
med yrkande om bifall till motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet och
liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Moderaterna föreslår i motionen ”Utredning av lärarnas arbetssituation” att
en utredning bör tillsättas för att se vilka möjligheter det finns att avlasta
Forts
§ 28 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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lärarna arbetsuppgifter som inte har med det pedagogiska uppdraget att göra,
och vilka konsekvensrena skulle bli om lärarna blev befriade från dessa
uppgifter.
Skolnämnden behandlade ärendet 2015-11-19. I sitt svar påpekar nämnden
att en mängd åtgärder redan har tagits för att minska lärarnas
arbetsbelastning. Arbetet med att minska lärarnas arbetsbörda
påbörjades efter en anmälan till arbetsmiljöverket. Skolnämnden anser att det
arbete som gjorts, gett resultat i form av ökad medvetenhet hos medarbetare
och chefer. Arbetet fortsätter ute i verksamheten och rektorerna får stöd med
det.
Kommunledningskontoret anser, med skolnämndens utlåtande som
bakgrund, att motionens intentioner är besvarade.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Yttrande från skolförvaltningen
Protokollsutdrag skolnämnden, 2015-11-19 § 160
Motion,Ida Skogström (M), 2015-02-06
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2015-000220 140

Motion - Bättre öppettider för restauranger i Härnösand
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse första att-satsen besvarad,
att bifalla andra att-satsen, samt
att avslå tredje att-satsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Antonia Bergström (M), Olle Löfgren (L), Fred Nilsson
(S) och Göran Virén Sjögren (M).
Yrkanden
Antonia Bergström yrkar bifall till andra att-satsen i liggande förslag samt att
följande att-satser läggs till beslutet:
att uppdra till socialnämnden att utreda möjligheten att under mitten av juni
2016 till mitten av augusti 2016 tillåta att Härnösands restauranger att ha
öppet längre än kl. 02.00 som ett praktiskt komplement till utredningen och
samtidigt tillåta krögare som ansöker om detta och uppfyller ställda krav
utifrån riktlinjer för serveringstillstånd en tillfällig dispens om ett utökat
serveringstillstånd under perioden
att ge i uppdrag till Härnösands kommun att under prövoperioden
intensifiera mängden stickprover för att motverka överservering på stadens
restauranger och krogar.
I yrkandet instämmer Olle Löfgren (L).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande från Antonia Bergström.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
Forts
§ 29 forts
med liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet
med yrkande från Antonia Bergström.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet,
liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2015-04-27 från Antonia
Bergström (M). Motionären skriver att kommunen bör utreda
förutsättningarna för att utöka öppettiderna på Härnösands restauranger och
verka för att Härnösand blir Norrlands bästa turist- och båtstad.
Härnösands kommuns riktlinjer för serveringstillstånd antogs i
socialnämnden 2014-10-27. Alkohollagens övergripande syfte är att
begränsa alkoholens skadeverkningar och motverka risker. Kommunens
tillståndsprövning utgår ifrån rådande alkohollag (2010:1622) och
alkoholförordning (2010:1636). Regleringen av serveringstiderna är en högst
medveten och väl underbyggd alkoholpolitisk åtgärd som syftar till att
motverka onykterhet, oordning samt störningar för omgivningarna runt
restaurangerna. När ett beslut om utökad serveringstid ska fattas tillmäts
både polismyndighetens och socialförvaltningens inställning stor betydelse.
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning vilket bland annat innebär att de
sociala aspekterna ska väga tyngre än näringspolitisk hänsyn.
I Härnösands kommun finns idag en välfungerande samverkan mellan
socialförvaltningen och polismyndigheten. Mycket av det arbete som
kontinuerligt genomförs är förebyggande och syftar till att Härnösand ska
kunna erbjuda såväl medborgare som turister en trygg och levande krog- och
restaurangmiljö.
Det finns en mängd studier inom området öppettider och alkoholrelaterad
misshandel och många städer i såväl Sverige som utomlands har i ett flertal
år tampats med denna fråga. Det mest kända exemplet är Göteborg där ett
flertal akademiska studier genomförts. Se bilaga 1.
Om alkoholförsäljningen slutar kl. 02.00 eller tidigare skulle man enligt
forskarna sannolika kunna minska våldet med 25-30 procent.
Forts
§ 29 forts
Beträffande synpunkten att Härnösand ska bli Norrlands turist- och båtstad
så jobbar Härnösand tillsammans med övriga kommuner i Höga Kusten för
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att utveckla området och skapa nya arbetet i en växande bransch. Härnösands
kommun har jobbat för att utveckla båtstaden Härnösand och har under flera
år gjort investeringar i gästhamnar, bryggor och strandhugg. Härnösand
rankades 2014 som Norrlands näst bästa båt kommun och 2015 som
Sveriges 4:e bästa sommarstad, därmed högst rankad i Norrland.
Kommunerna i Höga Kusten har bildat ett gemensamt
destinationsutvecklingsbolag, Höga Kusten Destinationsutveckling AB.
Sommaren 2016 planerar Birka Cruises att göra tre stopp i Härnösand med
sin norrlandskryssning. Under 2016 fortsätter vi att jobba strategiskt för att
utveckla Härnösands som en året runt destionation genom t.ex. att utveckla
möten och evenemang, handeln och naturupplevelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-25
Motion – Bättre öppettider för restauranger i Härnösand
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 2015-000111 751

Motion - om att förhindra, upptäcka och ge vård åt
könsstympade flickor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra ett arbete som
motsvarar motionens syften, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera till kommunfullmäktige
senast 2016-09-30.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Wiklander (KD), Fred Nilsson (S), Margareta
Tjärnlund (M), Anders Byquist (S) samt Hibo Abdullahi (MP).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen att
”skolnämnden” i att-sats 2 och 3 byts ut till ”kommunstyrelsen”.
I yrkandet instämmer Ingemar Wiklander (KD), Anders Byquist (S) och
Hibo Adbullahi (MP)
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, det justerade liggande förslaget.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med det justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
En motion har inkommit 2015-02-13 från Ingemar Wiklander (KD). I
motionen föreslår Wiklander att Härnösands kommun ska påbörja ett arbete
Forts
§ 30 forts

Justerandes sign
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mot könsstympning. Det gäller ett arbete på flera nivåer: information, att
förhindra könsstympning, att upptäcka könsstympning och att erbjuda vård
åt könsstympade flickor.
Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år
gammal tradition som förekommer i en del länder i Afrika och i
Mellanöstern. Traditionen kan se olika ut i olika länder. I Sverige är
könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet (Lag (1982:316)
med förbud mot könsstympning av kvinnor). Om man är bosatt i Sverige är
det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.
Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige
kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7 000 är
flickor under 18 år. De största skattade grupperna är födda i Somalia, Eritrea,
Etiopien, Egypten och Gambia. Dessa flickor och kvinnor har genomgått
könsstympning innan de kom till Sverige. Det finns goda exempel på hur
olika kommuner i Sverige framgångsrikt har arbetat för att ge utsatta flickor
stöd och hjälp, och även hur man arbetat preventivt med exempelvis
information på BVC och barnmorskemottagningar. I Härnösands kommun
har vissa utbildnings- och informationsinsatser genomförts, men det är
tydligt att mer behöver göras för att höja kunskapsnivån och för att skapa en
strategi för att motverka könsstympning. Kommunledningskontoret bedömer
att frågan är ytterst relevant för att hävda kvinnors och flickors mänskliga
rättigheter. Kommunledningskontoret vill därför bifalla motionen. I
beredningen av ärendet har elevhälsochefen medverkat. Arbetsmaterialet har
även delgivits skolnämnden
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,
Protokollsutdrag skolnämnden 2015-11-19 § 167
Motion, Ingemar Wiklander, 2015-02-13
______
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§ 31

Dnr 2015-000452 140

Motion - Jobbskapande åtgärder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse första att-satsen besvarad, samt
att bifalla andra att-satsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S) och Olle Löfgren
(L).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet
med yrkande om bifall till motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet,
liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Forts

§ 31 forts

Justerandes sign
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Bakgrund
Nya Moderaterna föreslår i en motion att kommunen skall ta initiativ till en
bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga
företag i Härnösand. Motionären vill tillsätta utredningar som skall svara på:
– hur skapar vi fler jobb,
– hur förbättra vi vårt företagsklimat
– hur lockar vi till oss kompetens
Sedan tidigare finns det beslut om att kommunen ska göra en
näringslivsstrategi/tillväxtstrategi. Under hösten har arbetet med att utforma
en tillväxtstrategi pågått och ett förslag till tillväxtstrategi kommer att finnas
för beslut under våren 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att de frågor som motionären lyfter
fram är under utarbetande i kommande tillväxtstrategi. I samband med att en
ny tillväxtstrategi ska presenteras under våren så kommer också förslag om
dess genomförande och uppföljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-28
Motion, Anders Gäfvert (M), 2015-09-14
______

Justerandes sign
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§ 32

Dnr 2015-000504 820

Motion - Alternativa driftformer eller Arenabolag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet
med yrkande om bifall till motionen.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet,
liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Bakgrund
Nya Moderaterna föreslår i en motion att kommunen skall undersöka
alternativ driftsform för Curlinghallen (Härnösands Arena) och Härnösands
Teater.
Forts
§ 32 forts
Härnösand Arena (Curlinghallen) färdigställdes i 2012 och har två syftendels som en curlinghall och dels med möjlighet att lägga in ett flexibelt golv
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och göra hallen brukbar för mässor, event och andra arrangemang. Det är
Kommunfastigheter som äger lokalen. Kommunfastigheter fick delvis stöd
via EUs regionala strukturfond för att anpassa bygget till event och
arrangemang. Det finns idag inga anställda som jobbar med event och
mässor på arenan. Under de senaste åren har arenan, förutom till curling
även använts för julevenemang, företagsmässa med mera. I arenan har
huvudsakligen Höga Kusten Nöje och HNEF (företagarförening) varit aktiva
som arrangörer. Härnösands kommun har även haft egna arrangemang som
t.ex. Framtidsdagen i juni 2013.
Härnösands Kommunfastigheter förvärvade teaterfastigheten från Hemsö
2014. På teatern finns två tekniker anställda, bland annat för drift av teaterns
scentekniska utrustning i samband med föreställningar. Härnösands kommun
gör idag inga egna arrangemang på teatern, utan huvudsaken av
arrangemangen görs av olika partners som t.ex. Norrdans, Mittrevyn,
Härnösands Teaterförening och Härnösands Filmstudio. Kring teatern finns
också en publikförening som stöttar teatern vid föreställningar. Härnösands
Teater har också ett avtal med en krögare som har möjlighet att servera mat
och även pausservering av öl och vin.
Tillväxtavdelningen delar förslagsställarens tanke om att lokalerna kan
utnyttjas mer och effektivt. Redogörelsen ovan visar att det är flera företag
och föreningar inblandande i de arrangemang och events som genomförs,
vilket vi tycker är mycket bra.
Tillväxtavdelningen har länge påpekat behov av att skapa en resurs/tjänst i
kommunen som kan ta ett övergripande helhetsansvar för event och
arrangemang. Det är därför med tillfredställelse vi ser att denna tjänst
kommer att tillsättas nu under våren 2016.
Syftet med att inrätta den tjänsten är inte att kommunen ska anordna
arrangemang och event, utan att lotsa arrangörer och strategiskt arbeta för att
utveckla befintliga event, samt värva nya lämpliga event/arrangemang som
kan finnas i våra arenor. Att kartlägga våra resurser för att på bästa sätt
utveckla Härnösand som evenemangsstad kommer också bli en stor del i
arbetet.
När en kartläggning är klar, kan man utifrån resultat och vår kommande
utvecklingskapacitet ta ställning till hur vi ska gå vidare med
förslagsställarens intentioner. Vi anser följaktligen att vi måste invänta
kommande arbete.
Forts
§ 32 forts
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Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2016-01-28
Motion, Anders Gäfvert (M), 2015-10-12
______
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§ 33

Dnr 2015-000424 840

Medborgarförslag - Rastplats Porten till Höga Kusten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå 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 in om att det vid Vålånger, i norrgående
riktning, bör byggas en avfart och rastplats med skylt som säger "Porten till
Höga Kusten. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna detta förslag till
kommunstyrelsen för beredning.
Vi arbetar tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Höga
Kusten Turism och andra aktörer för att profilera och marknadsföra
Härnösand som en del av Höga Kusten. Som ett led i det arbetet har vi satt
upp en digitalskylt i höjd med Mittsverigebanan i Häggdånger, söder om
Härnösand, som visar aktuella evenemang och välkomnar bilresenärer på E4
norrut till Höga Kusten. I södergående riktning har vi rastplats med
informationstavla i höjd med Överdal och en strax innan Högakustenbron
norr om Härnösand. Utöver dessa har vi en analog välkomst- och
evenemangstavla i höjd med Kragom, norr om Älandsbro. Vi arbetar nu
också tillsammans med Trafikverket på att göra avfart och rastplats i höjd
med Mörtsal och Högakustenbron i norrgående riktning för att utnyttja det
strategiska läget vid bron till service och information för besökare.
Därför anser vi att medborgarförslaget är till stor del är uppfyllt och under
Forts
§ 33 forts
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genomförande, även om planerad rastplats inte är tänkt på samma plats som i
förslaget och att skylt med det budskap som föreslås placerats söder om
Härnösand istället för norr om.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2016-01-28
Medborgarförslag, 2015-08-31
______
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§ 34

Dnr 2016-000089 130

Svar på interpellation - Barnäktenskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Susanne Forsberg (S) och Eva Olstedt-Lundgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) har i en interpellation ställt frågan till ordförande
socialnämnden, Susanne Forsberg (S) gällande likvärdig skola för alla barn i
Härnösands kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation, Eva Olstedt-Lundgren (L), 2016-02-12
______
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§ 35

Dnr 2016-000090 623

Svar på interpellation - Likvärdig skola för alla barn i
Härnösands kommun?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ann-Christine Myrgren (S) och Eva Olstedt-Lundgren
(L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) har i en interpellation ställt frågan till ordförande
skolnämnden, Ann-Christine Myrgren (S) gällande likvärdig skola för alla
barn i Härnösands kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation, Eva Olstedt-Lundgren (L), 2016-02-12
______

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2016-000094 829

Svar på interpellation - Bygglov till BMX- och
skatepark, Ön 2:63
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 i en interpellation ställt frågan till kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson (S) gällande Bygglov till BMX- och skatepark, Ön
2:63.
Beslutsunderlag
Interpellation, Anders Gäfvert (M), 2016-02-16
______
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§ 37

Dnr 2016-000100 430

Svar på interpellation - Beträffande förankring av
fattade beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Ingemar Wiklander (KD) och Tomas
Frejarö (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
Ingemar Wiklander (KD) har i en interpellation ställt frågan till
kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) gällande förankring av
fattade beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Interpellation, Ingemar Wiklander (KD), 2016-02-18
______
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§ 38

Dnr 2015-000063 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Allmänna lokala ordningsföreskriter i Härnösands kommun med
föreslagna revideringar.
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 mars 2015 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen att göra en översyn av de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna.
En översyn av föreskrifterna har gjorts och ett flertal förändringar och
förtydliganden föreslås.
I arbetet har tjänstemän från kommunledningskontoret och
samhällsförvaltningen deltagit. Även polisen har getts möjlighet att yttra sig
och deras svar har arbetats in i förslaget. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har även ett underlag för lokala ordningsföreskrifter som har ingått
som ett underlag i arbetet.
Några av de större förändringarna är:
- Definitioner av allmän och offentlig plats läggs till.
- Formuleringen angående förtäring av alkohol har förändrats för att
överensstämma med formuleringen i alkohollagen.
Forts
§ 38 forts
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- Skrivningarna angående camping och övernattning i offentliga lokaler har
setts över.
- Ett nytt stycke om katter har lagts till.
- Ett nytt stycke om adressnummerskylt har lagts till i enlighet med skrivning
från SKL:s underlag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2016-02-09
Förslag reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands
kommun
Yttrande från polisen
______
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§ 39

Dnr 2016-000071 041

Över- och underskottshantering 2015/2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C), Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M)
samt Anders Byquist (S).
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar att ärendet återremitteras på grund av att förslaget
strider mot både kommunfullmäktiges reglemente för ekonomistyrning och
kommunfullmäktiges tidigare beslut gällande resultatuppdraget för 2016 att
uppnå 1 procent av skatter, statsbidrag och utjämning, samt att
konsekvensbeskrivning saknas gällande den politiska majoritetens förslag till
beslut.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (S).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
I yrkandet instämmer Anders Byquist (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om återremiss.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige anser att frågan ska avgöras
idag.
Ordförande frågar sedan om frågan ska återremitteras
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att frågan ska avgöras
idag.
Votering begärs och verkställs.
Forts
§ 39 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-21
Kommunfullmäktige

Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill återremittera ärendet röstar nej. Hur
de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Bakgrund
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas
regleringen främst av följande faktorer
•

Graden av måluppfyllelse

•

Över- och underskottets storlek

•

Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet

•

Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun
fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, 2016-03-01
Reglemente för ekonomistyrning
Äskande från arbetslivsnämnden
Äskande från samhällsnämnden
Äskande från skolnämnden
Äskande från socialnämnden
______
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§ 40

Dnr 2016-000115 040

Nämndernas äskande om medel för hantering av
flyktingsituation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C), Fred Nilsson (S), Ingemar Wiklander
(KD), Leif Jonsson (M), Sara Nylund (S), Martin Neldén (V), Björn
Nordling (S), Lennart Bolander (M), Eva Olstedt-Lundgren (L), Margareta
Tjärnlund (M), Christina Gärdin (S) och Antonia Bergström (M).
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar att ärendet ska återremitteras på grund av att den
politiska majoritetens förslag till beslut saknar beslutsunderlag gällande
avgiftsfri kollektivtrafik.
I yrkandet instämmer Ingemar Wiklander (KD), Lennart Bolander (M), Eva
Olstedt-Lundgren (L) och Antonia Bergström (M)
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
I yrkandet instämmer Sara Nylund (S), Martin Neldén (V), Björn Nordling
(S), Christina Gärdin (S)
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, liggande förslag samt ett yrkande om återremiss.
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige anser att frågan ska avgöras
idag.
Ordförande frågar sedan om frågan ska återremitteras
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att frågan ska avgöras
idag.
Votering begärs och verkställs.
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Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill återremittera ärendet röstar nej. Hur
de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av
protokollets närvaro- och voteringslista.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-21 att under 2016 tillgängliggöra 20,7
mnkr av de särskilda medel riksdagen tilldelat Härnösands kommun för
flyktingrelaterade insatser.
Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt till kommunstyrelsen att fastställa
hur ansökan om medel ska ske över tid. Kommunstyrelsen kan fatta beslut
om enskilda insatser för ett belopp upp till 3 mnkr. Kommunstyrelsen ska i
samband med delårsredovisningar redovisa för kommunfullmäktigemedlen
använts. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-02 att 15 mnkr fördelas till
nämnderna och kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträde i
mars 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-02-29
Sammanträdesprotokoll, samhällsnämnden, 2016-02-11 § 12
Sammanträdesprotokoll, arbetslivsnämnden, 2016-02-24 § 20
Sammanträdesprotokoll, socialnämnden, 2016-02-25 § 29
Sammanträdesprotokoll, skolnämnden, 2016-02-24 § 23
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-21
Kommunfullmäktige

§ 41

Dnr 2016-000040 101

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta fram
förslag till Program för demokrati och inflytande i Härnösands kommun
att anta instruktion till fullmäktigeberedningen enligt bilaga med
komplettering att även en 2:e vice ordförande utses,
att anta dokumentet ”upplägg för arbetet med Program för demokrati och
inflytande i Härnösands kommun”,
att fullmäktigeberedningen utgörs av representanter från samtliga partier i
Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges ordförande samt ansvarigt
kommunalråd för medborgardialogfrågor,
att fullmäktigeberedningen återrapporterar sitt arbete till
kommunfullmäktige senast 2017-05-01, samt
att finansiering sker med 100 tkr från kommunfullmäktiges presidiums
budget 2016.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Jonny Lundin (C)
och Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Fullmäktiges ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att de att-satser som
gäller val av ledamöter och ordförande/vice ordförande utgår från detta
ärende och istället hanteras under valärenden.
Jonny Lundin (C) yrkar att andra att-satsen ges följande lydelse:
att anta instruktion till fullmäktigeberedningen enligt bilaga med
komplettering att även en 2:e vice ordförande utses.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S)
Forts
§ 41 forts
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger tre förslag till
beslut, liggande förslag, ett yrkande från ordförande samt ett yrkande från
Jonny Lundin (C).
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avser besluta enligt liggande
förslag
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet
med ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt liggande
förslag
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet
med yrkande från Jonny Lundin.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jonny
Lundins förslag.
Bakgrund
Syftet med att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning är att skapa ett brett
politiskt forum som kan arbeta med demokrati- och medborgardialogfrågor.
Målet med beredningens arbete är att ta fram ett Program för demokrati och
inflytande i Härnösands kommun. Programmet ska innehålla övergripande
mål för området men även en konkret handlingsplan för hur dessa mål ska
kunna uppnås.
En tillfällig fullmäktigeberedning inrättas på fullmäktiges sammanträde i
mars 2016. I beredningen får alla partier som finns representerade i
fullmäktige en plats var. Utöver detta ska fullmäktiges ordförande och det
kommunalråd som har särskilt ansvar för medborgardialogfrågor ingå i
beredningen. Detta gör att beredningen kommer bestå av 10 ledamöter. Inga
ersättare utses.
Beredningen kommer att arbeta under ett år.
Under beredningens arbete ska kunskapsinhämtning, seminarier och
samråd/dialoger genomföras.
Följande grupper ska involveras i arbetet:
•

Nämndernas/KF:s presidier
Forts

§ 41 forts
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•

Förvaltningsorganisationen

•

Gruppledarna i fullmäktige

Remissförfarande internt och externt genomförs när förslag till program
finns färdig.
Beredningen kommer att ha tjänstemannastöd i form av kommunsekreterarna
och även de tjänstemän som anses nödvändiga. Dessa kallas efter samråd
med kommundirektören.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll, Fullmäktiges presidieberedning, 2016-02-15
Kommunfullmäktiges ordförande, skrivelse, 2016-02-09
Instruktion för tillfälligfullmäktigeberedning
Upplägg för arbetet med program för demokrati och inflytande i Härnösands
kommun
______
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§ 42

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 Fred Nilsson (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 Kommunstyrelsen angående medborgarförslag - Adventskalender i
fönster
Beslut i Kommunstyrelsen angående medborgarförslag - Jobb
______
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§ 43

Dnr 36172

Avsägelser 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen från Ingemar Bylund (SD) som ledamot 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.
Bakgrund
En avsägelse har inkommit från Ingemar Bylund (SD) gällande uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
______
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§ 44

Dnr 2016-000028 101

Valärenden 2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja följande personer till fullmäktiges beredning för
medborgarinflytande:
Andreas Sjölander (S)
Sara Nylund (S)
Amanda Lind (MP)
Karin Frejarö (MP)
Åke Hamrin (V)
Göran Virén Sjögren (M)
Christina Lindberg (C)
RosMarie Sandin (L)
Ingemar Wiklander (KD)
LarsEdvin Lundgren (SD)
att utse Karin Frejarö (MP) till ordförande i beredningen
att utse Sara Nylund (S) till 1:e vice ordförande i beredningen
att utse Göran Virén Sjögren till 2:e vice ordförande i beredningen, samt
att utse LarsEdvin Lundgren (SD) till ledamot 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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§ 45

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
Skolnämnden – Organisation av Bondsjöhöjdens- och Murbergsskolan
Länsstyrelsen Västernorrland – Notarius Publicus
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Protokoll 2015-12-16
Kommunarkivet – Verksamhetsberättelse 2015
Revisionen – Deloittes rapport styrning och uppföljning inom grundskolan
Kommunfullmäktige – Årshjul för ärenden till sammanträden 2016
Revisionen – Revisionsrapport ”Uppföljning av tidigare granskningar”
Härnösand Energi & Miljö AB – Inbjudan till årsstämma 2016-03-31
Beslutsunderlag
______
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§ 46

Dnr 34630

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

Motion – Borgmästaravtalet: Genomförander av Parisavtalet COP21,
Jonny Lundin (C) (KS16-126-400)

•

Motion – Ge alla barn i Härnösand ett eget bibliotek, Eva OlstedtLundgren (L) (KS16-131-800)

•

Motion – Angående hantering av motioner, Eva Olstedt-Lundgren
(L) (KS16-132-101)

•

Motion – Ledning och styrning av Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna (KS16-144-107)

•

Motion – Näringslivsstrategi, Anders Gäfvert (M) (KS16-143-140)

•

Motion – Utred kommunens framtida ägande av anläggningar,
Ingemar Wiklander (KD) (KS16-161-233)

•

Motion – Komplettering av Härnösands Arena, Göran Virén Sjögren
(M)(KS16-175-828)

att överlämna Medborgarförslag Gratis blöjor (KS16-124-710), Lena
Bryntesson, till skolnämnden för beredning och besvarande, samt
att överlämna Medborgarförslag – Lövudden (KS16-135-872), Lars
Högberg, 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
Forts
§ 46 forts
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liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Följande motioner och medborgarförlag har inkommit:
•

Motion – Borgmästaravtalet: Genomförander av Parisavtalet COP21,
Jonny Lundin (C)

•

Motion – Ge alla barn i Härnösand ett eget bibliotek, Eva OlstedtLundgren (L)

•

Motion – Angående hantering av motioner, Eva Olstedt-Lundgren
(L). Överlämnas till KS för beredning.

•

Motion – Ledning och styrning av Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna

•

Motion – Näringslivsstrategi, Anders Gäfvert (M)

•

Motion – Utred kommunens framtida ägande av anläggningar,
Ingemar Wiklander (KD)

•

Motion – Komplettering av Härnösands Arena, Göran Virén Sjögren

•

Medborgarförslag – Gratis blöjor, Lena Bryntesson, till skolnämnden
för beredning och besvarande

•

Medborgarförslag – Lövudden, Lars Högberg, till samhällsnämnden
för beredning och besvarande

Beslutsunderlag
______
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