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§ 125 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Sammanträdet inleds med en workshop om den regionala 

utvecklingsstrategin, RUS, under ledning av samordnaren Frida Bergman 

från Region Västernorrland. 

Kommunstyrelsen får därefter informationsföredragningar om följande: 

Murberget – Jenny Samuelsson, museichef Länsmuseet Västernorrland 

Presentation av ny kommundirektör, Lars Liljedahl 

Information från kulturenheten – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 

Stärkta bibliotek – Susanne Hägglund, bibliotekschef   

 

Ledamöter   Ersättare 

Andreas Sjölander (S), Ordförande Lennart Molin (S) 

Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordf. Ann Kristine Elfvendal (S) 

Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf. Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Björn Nordling (S)  Ulla Bylund (KD) 

Monica Fahlén (S)  Ulrika Sundgren (C) 

Håkan Viklund (S)  Leif Jonsson (M) 

Michael Möller Christensen (V) Glenn Sehlin (SD) 

Johan Sundqvist (MP)  Olle Löfgren (L) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Anders Gäfvert (M) 

Ida Skogström (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

Lennart Bergström (SD) 

 

Vid sammanträdets slut informerar kommunstyrelsens ordförande Andreas 

Sjölander (S) om följande:  

 Häggdångers skola  

 styrgruppsmötet Översyn av regionala kollektivtrafiken 

 pensionsstiftelsen 
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 styrelsemötet för Sundsvallsregionen 

 besöket på etableringen av vindkraftparken i Lungsjön, Sollefteå 

kommun 

 invigningen av hörselskadades pensionärsförbunds årsstämma i 

Härnösand  

 ägardialog med räddningstjänstförbundet 

 tal under internationella festen och Pride-festivalen 

 styrelsemötet på kommunförbundet 

 regionala samverkansrådets möte på Residenset  

 försvarsminister Peter Hultqvists besök i Härnösand 

 Socialdemokratiska gruppen i riksdagens trafikutskotts besök i 

Härnösand  

 

Oppositionsrådet Christina Lindberg (C) tar upp frågan om hanteringen av 

regionens pensionsskuld och efterfrågar informationsföredragning på KSAU 

om pensionsstiftelsen. 

Anders Gäfvert (M) ställer frågor om Attendo, upphandling på Teatern och 

avslut av tjänst. 

Frågorna besvaras av Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. 

______  
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§ 126 Dnr 2019-000136 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga till ett extra ärende, Sjöfartsutbildning – Härnösand, som sist på 

dagordningen och 

att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på att ett extra ärende, Sjöfartsutbildning – 

Härnösand, läggs till dagordningen. Lennart Bergström (SD) ansluter sig till 

Anders Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

______  
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§ 127 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-02-05 § 16       

______  
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§ 128 Dnr 2019-000101 2.4.1.0 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-30 

Ekonomisk månadsrapport maj  

Ekonomisk månadsrapport juni 

Ekonomisk månadsrapport juli      

______  
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§ 129 Dnr 2019-000371 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att stryka stycke 3.6 Över- och underskottshantering i reglementet.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning och 

att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2019-04-29 § 54, att utreda 

dess [resultatutjämningsreservs] påverkan på över- och underskottshantering, 

anses verkställt.  

Yttranden 

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

Lindberg (C) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att stryka 

stycke 3.6 Över- och underskottshantering i reglementet. Andreas Sjölander 

(S) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2019-04-29 § 54 att 

utreda dess [resultatutjämningsreservs] påverkan på över- och 

underskottshantering anses verkställt.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Kommunfullmäktige anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller 

för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar 
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anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att 

regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen. 

  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-30     

______  
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§ 130 Dnr 2019-000150 1.1.2.1 

Nya Ostkustbanan 2015 AB  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att finansiera Härnösands kommuns delägarskap i Ostkustbanan 2015 AB 

enligt aktieägaravtalet med 76 000 kr i årsavgift,  

att finansiera beloppet 76 000 kr för 2019 och 76 000 kr för 2020 ur 

kommunens projektbudget, samt 

att därefter beakta kostnaderna i det årliga budgetarbetet.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Enligt aktieägaravtal daterat 2016-01-26 äger Härnösands kommun 

tillsammans med Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik, Nordanstig, 

Hudiksvall, Gävle, Söderhamns kommuner, Region Västernorrland samt 

Region Gävleborg, Ostkustbanan 2015 AB.  

Syfte och ändamål med bolaget är att verka för utbyggnad av dubbelspår och 

snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan). 

Bolaget finansieras genom årliga tillskott från ägarna vilket regleras i 

aktieägaravtalet. För Härnösands kommun innebär det en kostnad av 76 000 

kr per år. Kommunstyrelsen föreslås besluta om kommande finansiering för 

att beakta beloppet i framtida budgetarbete, då tidigare beslut från 2017 

endast sträckte sig fram till 2018. (Dnr KS17-000534) 

Socialt perspektiv 

Utbyggnad av Ostkustbanan innebär sociala fördelar för regioners invånare 

då arbetspendling mellan olika områden underlättas.. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ostkustbanans utbyggnad innebär ekologiska fördelar för regionen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Delägarskap i ostkustbanan 2015 AB innebär en kostnad för kommunen. 

Arbete är prioriterat i kommunen tillväxtstrategi och kommer generera stora 

effekter den dag dubbelspår förverkligas emellan Gävle och Härnösand.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 52 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017 § 169  

Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB 

Ägardirektiv mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB 

Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB 

 

______  
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§ 131 Dnr 2019-000367 1.1.6.2 

BioFuel Region 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förnya Härnösands kommuns medlemskap i BioFuel Region, 

att årsavgiften för 2019 och för 2020 tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter samt 

att kommande årsavgifter efter 2019 och 2020 beaktas i det årliga 

budgetarbetet.     

Yttranden 

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

Lindberg (C) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att ”för år 2019” stryks i liggande förslaget.  

Anders Gäfvert (M) föreslår att finansieringen av årsavgiften specificeras 

och att det i beslutet anges att den för 2019 och för 2020 tas från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:  

att kommande årsavgifter efter 2019 och 2020 beaktas i det årliga 

budgetarbetet.    

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) ändrings- och 

tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) 

ändrings- och tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) ändrings- och 

tilläggsförslag.         
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Bakgrund 

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstgivande organisation som 

grundades 2003. Härnösands kommun har varit medlem sedan 2005. 

Medlemsnyttan ger omvärldsspaning, kunskapsutbyte, fler nätverkskontakter 

att samarbeta med, uppväxling av medlemsavgifter i gemensamma projekt, 

stöd i marknadsföring och opinionsbildning på regional, nationell och på 

EU-nivå. Fokus idag ligger på förnybar energi med tonvikt på transporter, 

samt hållbara produkter baserade på skogsråvara. 

Bedömningen är att fortsatt medlemskap i BioFuel Region bidrar positivt för 

kommunens, regionens och för den övergripande energiomställningen och 

stämmer väl överens med kommunens mål. Den årliga avgiften 152 140 kr 

ryms inom kommunstyrelsens budget.  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-26 

Förenings- och serviceavgifter 2019 för medlemskap i BioFuel Region     

______  
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§ 132 Dnr 2019-000214 3.4.1.1 

Verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Härnösand med  

75 000 kronor för år 2019, samt 

att beviljat bidrag belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Brottsofferjourens verksamhet omfattar stöd till brottoffer, vittnen och 

anhöriga. I verksamheten i Härnösand finns stödpersoner och vittnesstöd. 

Stödpersonen ger vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade vittnesstöd ger 

information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med 

rättegången. Brottsofferjouren i Härnösands kommun har bemanning året 

runt sedan 1992. Sju stödpersoner samt två ersättare arbetar veckovis. Varje 

år stöttar Brottsofferjouren i Härnösand ca 250-300 personer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-08-27 § 55 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-29 

Rekvisition för beviljad medel från Härnösands kommun – Brottsofferjouren 

Ansökan från Brottsofferjouren Härnösand 2019-05-23 

______  
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§ 133 Dnr 2019-000205 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta Reglemente för Tillgänglighetsrådet.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Tillgänglighetsrådet i Härnösands kommun är ett rådgivande, icke-

beslutande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. 

Rådet syftar till att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning 

samt att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i 

samhällsplaneringen. Rådet består av två representanter från 

kommunstyrelsen och deltagare från funktionshindersorganisationer med 

verksamhet inom kommunen. Samordning av arbetet sker från 

kommunledningskontoret.  

I syfte att skapa goda förutsättningar för rådets fortsatta arbete bedöms det 

nödvändigt att genom en revidering av reglementet skapa en tydlig struktur 

för vilka frågor som ska behandlas i rådet, rådets sammansättning samt syfte, 

mål och uppgifter för rådet.  

Under arbetet med att ta fram ett förslag till nytt reglemente har 

kommunstyrelsens representanter i rådet getts möjlighet att komma med 

synpunkter vid ett flertal tillfällen under arbetets gång. Förslaget har senare 

presenterats vid tillgänglighetsrådets sammanträde i juni i syfte att samla in 

synpunkter från deltagande organisationer. Förlaget har utifrån synpunkterna 

omarbetats i de fall det bedömts lämpligt och resulterat i det slutliga förslag 

som nu ligger för beslut.  
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Socialt perspektiv 

I det nya reglementet tydliggörs att barnperspektivet särskilt ska 

uppmärksammas i rådets arbete samt att rådet ska verka för att FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 

respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten.   

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 53 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03 

Reviderat reglemente tillgänglighetsrådet 

Bilaga - Reglemente för tillgänglighetsrådet antagen 2015-06-22 

 

______  
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§ 134 Dnr 2019-000343 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

21 januari 

18 februari 

17 mars 

21 april 

19 maj 

25 augusti 

22 september 

20 oktober 

17 november 

15 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

7 januari 

4 februari 

3 mars 

7 april 

5 maj 

2 juni 

8 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 
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25 maj 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november 

21 december    

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-25 

Bilaga – Sammanträdesplanen 2020 

______  
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§ 135 Dnr 2019-000003 1.2.3.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan till handlingarna.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD), Christina 

Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Birgitta Wigren redogör för uppdragsbeslutslistan.      

Beslutsunderlag 

Redovisning av uppdragsbeslut t.o.m. 2019-09-09       

______  
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§ 136 Dnr 2019-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Attestantförteckning     2019-06-01 

Attestantförteckning     2019-08-09 

Attestantförteckning     2019-08-19 

Attestantförteckning     2019-09-06 

Attestantförteckning tidsbegränsad   2019-08-21 

Attestantförteckning tidsbegränsad   2019-08-28 

Vikarierande ekonomichef    2019-06-14 

Omsättning lån    2019-06-14 

Kommunledningskontoret 
Vikarierande kanslichef    2019-06-20 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ordförandebeslut kommunstyrelsen IF Rycket 2019-06-05 

Ordförandebeslut kommunstyrelsen Härnösands FF 2019-06-19 

Ordförandebeslut förintelsens minnesdag 2019-09-06 

HR-avdelningen 

Personalärenden fattade enligt delegation 2019-06-01 – 2019-06-30 

Personalärenden fattade enligt delegation  2019-07-01 – 2019-08-31 

Tillväxtavdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut  2019-02-01 – 2019-05-31 

Vikarierande tillväxtchef   2019-06-14 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Vikarierande kommundirektör  2019-07-22 

Styrelserepresentant i Mellersta Norrlands 2019-09-05 

pensionsstiftelse     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-06 

Bilaga – Delegationsbeslut till KS 2019-09-10       

______  
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§ 137 Dnr 2019-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Följande ärenden har redovisats för kännedom på dagens möte: 

Protokollsutdrag 2019-06-19 § 128 socialnämnden - Redovisning av 

planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar, samt bilaga 

AB Härnösandshus – Sammanträdesprotokoll 2019-05-21 

AB Härnösands kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2019-04-02 

AB Härnösands kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2019-05-21 

HEFAB – Protokoll styrelsemöte 2019-05-20 

Technichus – Protokoll 2019-01-15 

Technichus – Protokoll 2019-04-02 

Technichus – Protokoll bolagsstämma 2019-04-02 

Technichus – Protokoll kvartalsmöte 2019-02-11 

Technichus – Protokoll kvartalsmöte 2019-05-22 

Arbetsförmedlingen – Information från generaldirektör 

DinTur – Protokoll med bilagor 2019-06-18 

Ideella föreningen Åkroken Science Park – Protokoll årsstämma 2019-05-23 
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Länsmuseet – Protokoll styrelsemöte med bilagor 2019-06-03 

Ostkustbanan – Protokoll, årsredovisning samt styrdokument 

Region Västernorrland – Årlig finansiering av Ostkustbanan 

SKL – Meddelande 9 2019 från styrelsen – Insatser inom psykisk hälsa      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom till KS 2019-09-10          

______  
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§ 138 Dnr 2019-000061 1.1.2.0 

Sjöfartsutbildning - Härnösand 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att förslagen lämnas till kommundirektören för beredning.   

Yttranden 

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

Bergström (SD), Olle Löfgren (L), Christina Lindberg (C), Glenn Sehlin 

(SD), Johan Sundqvist (MP) och Ulrika Sundgren (C).  

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar, även skriftligt, att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att starta upp det gymnasiala sjöfartsprogrammet under år 2020 samt 

att uppdra till skolnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra 

en nystart av sjöfartsprogrammet. 

Lennart Bergström (SD) ansluter sig, även skriftligt, till Anders Gäfverts (M) 

yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar att förslagen lämnas till kommundirektören för 

beredning.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Andreas Sjölanders 

(S) förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Andreas 

Sjölanders (S) förslag.      

Votering och utfall 

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Andreas Sjölanders (S) förslag 
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röstar ja och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 138 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson  V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén Lennart Molin S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

  

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har på Anders Gäfverts (M) begäran till dagens sammanträde lagt till 

aktuellt ärende i dagordningen. Kommunstyrelsen har i februari 2019 beslutat att ge 

kommundirektören i uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningar utreda 

Sjöfartsutbildningarnas möjliga utveckling i Härnösand i samverkan med 

sjöfartsbranschen i Sverige. Ärendet inleds med genomgång av aktuellt läge i 

handläggningen av Anna Engnell, utvecklare Campus Härnösand och Uno Jonsson, 

tillväxtchef.    

 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-05 § 31 

Sjöfartsprogrammet start 2020, skrivelse från Anders Gäfvert (M) 

Sjöfartsprogrammet Härnösands gymnasium 2020, skrivelse från Lennart Bergström 

(SD)   

______  


