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Medborgarförslag om att kommunens framtida
kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den globala
uppvärmningen
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärende
Flera i kommunen bosatta personer föreslår att Härjedalens kommun snarast
beslutar- och tydliggör i relevanta styrdokument att med framtida
kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen.
Härjedalens kommun har under januari 2022 avvecklat sin sista obligation
som placerats i enlighet med nuvarande policy för medelsförvaltning. Någon
likviditet för nya placeringar finns inte i dagsläget utan all likviditet kommer
att tas i anspråk för kommunens investeringsverksamhet och löpande drift.
Om frågan åter blir aktuell i framtiden ska en ny policy tas fram som bland
annat tar hänsyn till de aspekter som framkommit av medborgarförslaget.
Ekonomi
En reviderad policy för medelsförvaltning i enlighet med medborgarförslaget
skulle kunna minska avkastningen på placerat kapital då
placeringsalternativen minskar.
Förslag från beredande organ
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) biträdd av Åke Remén (V) föreslår att
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (-) och
Olle Larsson (HP) föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Holmins och
Reméns förslag eller enligt Nordlanders med fleras förslag och fastslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med fleras förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen:
Ja för att besluta enligt Nordlanders med fleras förslag, nej för att besluta
enligt Holmins och Reméns förslag.
Ja: Billy Anklew (-), Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C),
Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C),
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), Johan Fredholm (M),
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M),
Linda Bergström (S), Pernilla Heijdenbeck-Persson (S),
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S),
Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S).
Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeanette Ek (V), Åke Remén (V),
Karin Holmin (VH).
Avstår: Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP),
Ted Länsberg (SD).
Ordförande fastslår att 20 av kommunfullmäktiges ledamöter röstat ja, 4 har
röstat nej och 4 har avstått att rösta. Kommunfullmäktige beslutar därför
enligt Nordlanders med fleras förslag och avslår medborgarförslaget.
Reservation
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeanette Ek (V), Åke Remén (V) och
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställare
Ekonomichef
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