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Plats och tid Digitalt möte via Zoom som utgår från Fullmäktigesalen i Rådhuset, måndagen den 29 
mars 2021 kl 13:15-14:53, 15:10-15:28, 15:36-16:31, 16:36-16:54 
Ajournering 14:53-15:10, 15:28-15:36, 16:31-16:36 

Beslutande 
Närvarande på plats 
 
 
 
Närvarande på distans 
 

Ledamöter 

Göran  Norlander (S), Ordförande 
Kristoffer Bodin (M), 1:e vice ordförande 
 
Se närvarolistan på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare på distans 

Ersättare 

Se närvarolistan på s. 3 

Övriga närvarande på plats 
 
 
 
 
Övriga närvarande på distans 

Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare och Jeanette George, 
kommunsekreterare 
 
 
Lars Liljedahl, kommundirektör, Ingrid Nilsson, arbetslivsförvaltningens förvaltningschef 
§ 21, Ina Lindström, utredare § 18, Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbar och 
infrastruktur § 22 

Justerare Birgitta Alevård (V) och Christian Wasell (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2021-03-31, kl.11.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-29 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Göran  Norlander  

 Justerare 

  

 Birgitta Alevård Christian Wasell  

 
 ANSLAG/BEVIS 
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Datum då anslaget sätts upp 2021-03-31 Datum då anslaget tas ned 2021-04-22 
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 Jeanette George  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro §  § 

     Ja Nej Ja Nej 

Andreas Sjölander  S x      

Lotta Visén  S x      

Magnus Oscarsson Mats Höglund §§ 22-29 S X §§ 17-21      

Nina Skyttberg  S x      

Krister Fagerström McCarty  S x      

Monica Fahlén   S x      

Håkan Viklund  S x      

Ebba Hansson  Lotten Widmark S -      

Ann Catherine Genberg  S x      

Björn Nordling  S x      

Lennart Mohlin   S x      

Johan Nilsson  S x      

Susanne Forsberg Agneta Jonsson S -      

Martin Neldén  V x      

Åke Hamrin  V x      

Birgitta Alevård  V x      

Anders Bergqvist  V x      

Knapp Britta Thyr  MP x      

Hibo Abdullahi  MP x      

Per Sander Mohamed Abdulwahab 
§§ 22-29 

MP X §§ 17-21       

Ida Skogström Ingemar Ljunggren M -      

Anders Gäfvert  M x      

Lennart Bolander  M x      

Margareta Tjärnlund  M x      

Eva-Clara Viklund  M x      

Christian Wasell  M x      

Linda Borg  M x      

Per-Eric Norberg  C x      

Christina Lindberg  C x      

Erik Hultin Ulrika Sundgren  C -      

Anette Nordin  C x      

Karl Rönnkvist  C x      

Olle Löfgren  L x      

Ingemar Wiklander  KD x      

Mai Nahas Chantall Binua §§17-22 KD Tom stol §§ 
23-29 

     

Ulrika Jonsson  SD x      

Kenneth Lunneborg  SD x      

Sven Ingemar Vernersson  SD x      

Lennart Bergström  SD x      

Anette Åström  SD x      

Eva Olstedt-Lundgren  L  x
 - 

     

Kristoffer Bodin  M x      

Göran Norlander  S x      
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Lotten Widmark S x Ebba 
Hansson 

Agneta Jonsson S x Susanne 
Forsberg 

Mats Höglund S X §§ 17-
21 

Magnus 
Oscarsson 
§§ 22-29 

Rune Danielsson S x  

Monica Fällström S   

Fredrik Olsson S x  

Christina Gärdin S   

Michael Möller Christensen V   

Helena Grönhagen  V   

Myriam Estrella-Näslund MP   

Mohammed Abdulwahab MP X §§ 17-
21 

Per Sander 
§§ 22-29 

Bengt Wallgren M   

Malin Plantin Sjöblom M   

Ingemar Ljungren M x Ida 
Skogström 

Tina Sellgren M   

Dunia Ali C   

Lillemor Andersson C   

Ulrika Sundgren C x Erik Hultin 

RosMarie Sandin L x  

Tomas Pålsson L x  

Anders Nordström KD X §§ 17-
22  

 

Chantal Binua KD x Mai Nahas 
§§ 17-22 

Bo Gidmark SD x  

Glenn Sehlin SD x  

 SD   
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§ 17 Dnr 50587  

Ändringar i dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande ändringar i dagordningen: 

ärende, Allmänhetens frågestund, Information från revisionen 2021 och 

Motion – Företagens perspektiv, utgår från dagens möte.       

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), kommunfullmäktiges ordförande. 

Yrkanden 

Göran Norlander (S) föreslår att ärendena, Allmänhetens frågestund, 

Information från revisionen 2021 och Motion – Företagens perspektiv, utgår 

från dagens möte.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 

ordförandes förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

ordförandes förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.        

Bakgrund 

Ärendet Motion - flyttas till nästa sammanträde eftersom motionären inte är 

närvarande på sammanträdet. Inga frågor har inkommit till Allmänhetens 

frågor samt att revisionen inte hade något att informera.       

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 18 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Informationer på sammanträdet: 

 Lars Liljedahl, kommundirektör, lägesrapport Covid 19 

 Ina Lindström, utredare, information om E-förslag 

 Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbar och infrastruktur, 

informerar under ärende ”Klimatanpassningsplan Härnösands 

kommun” 

 Ingrid Nilsson, förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen, 

informerarom under ärende ”Satsning för minskad arbetslöshet 2021”      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 19 Dnr 2021-000061 1.1.2.1 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun 4.0.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Andreas Sjölander (S) och Lennart 

Bergström (SD). 

Yrkanden 

Per-Eric Norberg (C) yrkar att under § 4 punkt 6 ska ordet ”strategisk” 

läggas till.  

Andreas Sjölander (S) instämmer till yrkandet.       

Propositionsordning 

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

förslag med Per-Eric Norbergs (C) tillägg. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med tillägg. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag med tillägg.       

Bakgrund 

Ansvaret för kommunens kostverksamhet föreslås flytta från 

kommunstyrelsen till samhällsnämnden enligt uppdrag till 

kommundirektören (Kommunstyrelsen 2021-02-02 §24).  

Det finns också ett behov av att kommunstyrelsens ansvar för tillsyn, beslut 

och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv 

inte kan fatta beslut förtydligas. 

Därav föreslås följande förändringar i reglementet: 
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Ny punkt under kommunstyrelsens ansvarsområden 

31) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd 

på grund av jäv inte kan fatta beslut 

Ny punkt under Samhällsnämndens ansvarsområden 

36) Kommunens kostverksamhet  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-03-02 § 45 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09 

Ny version - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun 

Ändringar - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun  

______  
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§ 20 Dnr 2021-000044 1.1.1.4 

Partistöd 2021 - samlingsnummer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att partistöd utbetalas för år 2021 i enlighet med reglemente kommunalt 

partistöd Härnösands kommun förutom att utbetalning sker löpande till 

september månad slut, samt 

att underlag från partier ska ha inkommit senast under september 2021. 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725) ge 

ekonomiskt stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige har i sitt 

reglemente för partistöd beslutat om formerna och omfattningen – hur 

reglerna går till och vilka belopp som gäller. Kommunfullmäktige beslutar 

årligen om partistöd ska betalas ut. 

Varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige är berättigad till 

partistöd. För att stöd ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en begäran 

om utbetalning till kommunen. Till begäran ska bifogas en redovisning av 

hur föregående års stöd använts samt ett granskningsintyg för att bekräfta 

uppgifterna. 

Under rådande omständigheter med coronapandemin och de restriktioner 

som finns i samhället så har det även påverkat möjligheten att genomföra 

årsstämmor mm. För att säkerställa att alla partier får möjlighet att ta del av 

partistödet för 2021 så föreslås att en tillfällig förändring av 6§ Årlig 

utbetalning där tiden för utbetalning förlängs från juni till september och att 
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tiden för när underlag senast ska ha lämnats in till kommunstyrelsen från 

partierna också förlängs september.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-03-02 § 49 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Reglemente - Kommunalt partistöd i Härnösands kommun, 2019-02-25   

______  
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§ 21 Dnr 2021-000115 1.1.2.1 

Satsning för minskad arbetslöshet 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yttranden 

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

Bergström (SD), Christina Lindberg (C), Eva Olstedt-Lundgren (L), Ingemar 

Wiklander (KD), Anders Bergqvist (V), Knapp Britta Thyr (MP), Hibo 

Abdullahi (MP), Magnus Oscarsson (S), Ulrika Jonsson (SD), Lotta Visén 

(S), Björn Nordling (S), Kristoffer Bodin (M), Margareta Tjärnlund (M), 

Linda Borg (M).  

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingemar Wiklander (KD), Anders Bergqvist (V), Knapp Britta Thyr (MP), 

Hibo Abdullahi (MP), Magnus Oscarsson (S), Lotta Visén (S) och Björn 

Nordling (S) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen:  

För att där ge ledamöterna en gedigen genomgång av satsningen från berörd 

förvaltning. Samt att handlingar/bildspel skickas ut i god tid före mötet så att 

ledamöterna har en schysst chans att sätta sig in i ärendet, dvs kontrollera 

uppgifter m.m. samt att kunna ställa relevanta frågor allt för att kunna fatta 

ett bra beslut som flertalet kan ställa sig bakom.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt förslag om återremittering. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
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Bakgrund 

I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2 mnkr för arbetet 

för att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till 

arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för 

att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån 

arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning. Förslaget är 

att utöka dessa medel med ytterligare 8,0 mnkr, totalt 10,0 mnkr. 

Arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos 

kommunstyrelsen. 

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög och inför 2022 så har 

kommunens ledningsgrupp i planeringsförutsättningar 2022 föreslagit en 

prioritering av arbetet och tillskjutit 6 mnkr. I den politiska 

beredningsprocessen som strax påbörjas kan belopp komma att justeras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-03-02 § 55 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2021-03-01 

______  
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§ 22 Dnr 2020-000489 1.1.2.1 

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP), Olle Löfgren (L), Anders 

Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD), Andreas Sjölander (S), Lennart 

Bolander (M), Christina Lindberg (C), Åke Hamrin (V), Ingemar Ljunggren 

(M), Eva Olstedt-Lundgren (L), Göran Norlander (S).  

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och  Åke Hamrin (V) 

instämmer till yrkandet. 

Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen: 

Det är mycket viktigt att alla partier får möjlighet att delta i framtagande av 

ett så viktigt dokument som ”Klimatanpassningsplan Härnösands kommun” 

samt att det görs ett gediget förankringsarbete innan beslut tas. Frågan är stor 

och viktig därför ska ett beslut inte hafsas fram. 

Lennart Bergström (SD) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt förslag om återremittering. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 
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Bakgrund 

Klimatanpassningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen 

genom beslut om medverkan i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE 

(Dnr 2016-000432, 2016-10-04).  

Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att 

arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid 

planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i 

verksamhets- och samhällsutvecklingen. 

Under projekttiden 2017-2020 har Härnösands kommun, de regionala 

partnerna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet tillsammans med länder 

i norra Europa arbetat ihop med syfte att ta fram och optimera en modell för 

hur mindre kommuner och samhällen kan ta fram klimatanpassningsplaner. 

Projektet har varit finansierat av Northern Perifery and Arctic Programme 

samt med Interreg-medel (EU). 

Genom deltagandet har Härnösands kommun även haft möjlighet att ta fram 

bättre underlag att arbeta vidare med och öka kunskapen i utbytet med 

aktörer i projektet. Kunskapsutbytet har varit en av styrkorna i projektet, där 

Sverige i många avseenden ligger längre fram än exempelvis partners från 

Nordirland, Färöarna, Island och Finland i arbetet med klimatanpassning. 

Planen inriktar sig i huvudsak på de verksamheter som kommunen har 

rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande 

ekonomiska ramar. Andra aktörers verksamheter har inte analyserats lika 

omfattande. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av 

klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis 

ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av 

förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom 

ramen för kommunens översiktsplanering. 

Klimatanpassningsplanen 2100 

Vårt samhälle påverkas redan idag och kommer att påverkas på flera olika 

sätt i framtiden vilket behöver beaktas i både verksamhets- och 

samhällsplaneringen. 

Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att 

etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar 

för samordning av arbetet med klimatanpassning. 

Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa 

konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de 

positiva konsekvenserna på bästa sätt. 

Klimatanpassningsplanen består av två delar. En del är en StoryMap som är 

en plats för att kommunicera planen och beskriva hur framtidens klimat kan 

påverka Härnösand och vad vi kan göra och gör för att säkerställa ett fortsatt 
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robust Härnösand i framtiden. Denna del ska vara fristående från det 

styrande dokumentet som ska beslutas.  

Den andra delen, bilaga till beslut, är indelad i två avsnitt.  

I det inledande avsnittet beskrivs mål, syfte och avgränsningar i arbetet med 

klimatanpassning samt hur planen har tagits fram. Här behandlas även 

klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument, 

interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.  

Det andra avsnittet behandlar genomförandet och fokusområden för arbetet 

med klimatanpassning som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här 

behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder 

redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas 

och följas upp. 

Planen har tagits fram av en projektgrupp med tjänstepersoner från 

Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala 

bolaget HEMAB. Övriga förvaltningar och bolag har inte involverats i 

arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete 

med samhällsplanering, men kan komma att involveras i framtiden kopplat 

frågor som berör verksamhetsplanering. 

Arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag  

Den av EU-projektet framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en 

iterativ process och återfinns idag på hemsidan www.climate-project.net 

fram till år 2025. För arbetsmodellen finns en beskrivning av varje steg, 

checklistor och olika verktyg (till exempel mallar, agendor, workshops) som 

är användbara i arbetet (på engelska).  

Projektgruppen har landat i sex fokusområden för arbetet med 

klimatanpassning. Fokusområden är bebyggelse, sårbara grupper, tillsyn, 

vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och infrastruktur.  

Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning: 

Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa 

genomförandet och revidering genom att efterleva framtagen arbetsmodell 

och fokusområden för klimatanpassning. 

Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet och 

uppföljning av arbetet. 

Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de åtgärder som 

tagits fram i projekt Climate. 

Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning beaktas i 

berörda styrdokument för verksamheterna och i samhällsplaneringen. 
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Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser för 

tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens verksamheter och 

bolag och vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning. 

Socialt perspektiv 

Arbetet bidrar till att minska miljö- och hälsorisker för både människa och 

miljö, vilket bidrar positivt till hälsa och välbefinnande för invånare och 

företagsamhet i kommunen. 

Ekologiskt perspektiv 

Arbetet inkluderar strategiskt arbete med ekosystemtjänster (den gröna 

infrastrukturen) vilken kan resultera i flera ekologiska vinster. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande 

planering och investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört 

med att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-02-02 § 21 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-18 

Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling förslag  

______  
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§ 23 Dnr 2021-000097 1.1.1.1 

Interpellation - Militärverksamhet i Härnösand - Svar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inse interpellationen besvarad.      

Yttranden 

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

Bergström (SD). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Anders Gäfvert (M) har inlämnat en interpellation, Militärverksamhet i 

Härnösand, till kommunstyrelsens ordförande.  Andreas Sjölander (S) 

besvarar frågan.      

Beslutsunderlag 

Interpellation – Militärverksamhet i Härnösand, 2021-02-22, Anders Gäfvert 

(M) 

Svar på interpellation, 2021-03-26, Andreas Sjölander (S)      

______  
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§ 24 Dnr 2020-000478 1.1.1.1 

Val av revisor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att välja Ingrid Flodin till ordinarie ledamot i Hilma Svedboms 

donationsstiftelse, 

att välja Lars Göran Spång som lekmannarevisor i följande kommuns 

förbund/stiftelse samt i kommunala bolag: 

Ordinarie revisor – Förbund/Stiftelser  

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 

Dynäs AB:s jubileumsstiftelse 

Ersättare – Förbund/Stiftelser 

Hilma Svedbomsstiftelse  

J Haslums donationsstiftelse 

Ordinarie revisor - Bolag 

Härnösandshus AB 

Härnösands kommunfastigheter 

Höga Kusten destinationsutveckling 

, samt 

att välja Lars Nicklasson som ledamot i kommunrevision och 

lekmannarevisor i följande kommuns förbund/stiftelse samt i kommunala 

bolag: 

Ordinarie ledamot - Förbund/Stiftelser    

Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne   

Härnösands Sociala samstiftelse 

Härnösands skolstiftelse nr 2 

Wilhelm Swedboms donationsstiftelse 
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Ersättare – Förbund/Stiftelser 

Härnösands skolstiftelse nr 4 

Fredrika Swedbom-Limnells donationsstiftelse  

Sidnerska donationsstiftelsen 

Ordinarie ledamot – Bolag 

Technichus i Mittsverige AB 

Ersättare - Bolag 

Härnösands Energi & Miljö AB  

Härnösands Elnät AB 

HEMAB Elhandel 

Höga Kusten destinationsutveckling        

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Anette Nordin (C) under beslutet i Härnösandshus 

AB och Härnösands kommunfastigheter. 

På grund av jäv deltar inte Lennart Bolander (M) under beslutet i 

Härnösands Energi och Miljö AB, Härnösands Elnät och Hemab Elhandel. 

På grund av jäv deltar inte Ingemar Wiklander (KD), Knapp Britta Thyr (MP 

och Olle Löfgren (L) under beslutet i Höga Kusten Destinationsutveckling. 

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 25 Dnr 2020-000519 1.1.1.3 

Avsägelser 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelse från Christina Gärdin (S) som ersättare i 

kommunfullmäktige,  

att bevilja avsägelse från Karolina Bergström (V) som ersättare i 

socialnämnden,  

att bevilja avsägelse från Josephine Sundqvist (MP) som ledamot i 

skolnämnden, samt 

att bevilja avsägelse från Johan Nilsson (S) som ersättare i socialnämnden.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Christina Gärdin (S), 2021-03-05 

Avsägelse från Karolina Bergström (V), 2021-03-16 

Avsägelse från Josephine Sundqvist (MP), 2021-03-16 

Avsägelse från Johan Nilsson (S), 2021-03-19 

      

______  
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§ 26 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Christina Gärdin (S), 

att välja Helena Elfvendal (MP) som ledamot i skolnämnden, samt  

att välja Fathima Inshafa Mihilar (MP) som ersättare i skolnämnden.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 27 Dnr 2020-000520 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 

beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Arbetslivsnämndens verksamhetsberättelse 2020                    

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020                                                    

Skolnämndens verksamhetsberättelse 2020                                                 

Samhällnämndens verksamhetsberättelse 2020                   

Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2021                         

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021                  

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020                   

Socialnämnden, Rapportering av ej verkställda beslut  

gällande 4 kvartal 2020                                    

Ånge kommunfullmäktige protokollsutdrag, 2021-02-22 § 14 –  

God och nära vård - samverkan med regionen      
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Beslutsunderlag 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2021-03-29      

      

______  
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§ 28 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation ” Hur rekryterar och behåller Härnösands kommun vård- 

och omsorgspersonal” (KS 2021- 158), får ställas och besvaras vid nästa 

sammanträde,  

att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

 Motion - Försvaret och fritiden (KS2021-157) 

 Motion - Skydda Gäddfabriken (KS2021-156)     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Beslutsunderlag 

Interpellation - Hur rekryterar och behåller Härnösands kommun vård- och 

omsorgspersonal (KS 2021- 158), 2021-03-29 

Motion - Försvaret och fritiden (KS2021-157), 2021-03-29 

Motion - Skydda Gäddfabriken (KS2021-156), 2021-03-29 

interpellation      

______  
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§ 29 Dnr 2020-000523 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.      

Yttranden 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kontakterna gällande etablering av 

Åbo akademin. 

Andreas Sjölander (S) svarar på frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om uteblivet besvarande av 

remissförfarandet gällande institut för mänskliga rättigheter. 

Andreas Sjölander (S) svarar på frågan. 

Knapp Britta Thyr (MP) besvarar Karl Rönnkvist (C) tidigare fråga om 

pendlarparkering Brunne. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om hur arbetsmiljön är vid våra skolor, 

Hedda wising, Wendela Hellman? 

Åke Hamrin (V) tar med sig frågan och svar ges vid nästa sammanträde. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till Krister Fagerström McCarty (S) om 

man har tagit del av Öppna jämförelser 2020, indikatorer gällande ordinärt 

boende. 

Krister Fagerström McCarty (S) svarar på frågan. 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

______  


