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§ 4 Dnr 2021-000417 1.1.2.1 

Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand - 
Restore AB - Återremiss 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om bildande av 
dotterbolag till Invest i Härnösand ses som besvarade, 

att godkänna bildandet av ”Restore AB” som dotterbolag till Invest i 
Härnösand och 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige 
med upprättat ägardirektiv för ”Restore AB”. 

Yttranden 

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

Bakgrund 

Styrelsen för Invest i Härnösand föreslår att den nya återbruksgallerian 
”Restore AB” ska drivas som ett dotterbolag till Invest. Kommunala bolag 
ska enligt ägardirektiven involvera kommunfullmäktige vid beslut av 

principiell beskaffenhet varför Invest begärde kommunfullmäktiges beslut i 
frågan om bildande av dotterbolag för ”Restore”.  

Styrelsen i Invest har ansett att huvuduppdrag för bolaget går i linje med den 
typen av verksamhet som återbruksgallerian ”Restore” kommer att driva. 
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen och konstaterar att 

”Restore AB”s verksamhet inte heller strider mot den kommunala 
kompetensen såsom den är beskriven i bolagsordningen.  

Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-11-22 § 116 som 
beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av följande 
frågeställningar: 

 Hur ser bolagets budget ut? Här kommer en sammanställning av
bolagets budget för år 2022:

Kostnader: Summa Övrigt 
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Lokaler 1 500 tkr Lokaler och 
driftskostnader  

Kassa och system    200 tkr  

Marknadsföring    200 tkr Reklam, webb mm 

Adm.avg    200 tkr Redovisningstjänst, 

system, försäkringar 
mm 

Personal    800 tkr Avser 
verksamhetsansvarig 

Summa 2 900 tkr  

   

Intäkter:   

Egen butik och webb    330 tkr  

Serviceavgifter     870 kr Från företag och 
privatpersoner i 

gallerian 

Finansiering från 
arbetslivsförvaltningen 

1 700 tkr Ska minska över tid. 

Summa intäkter 2 900 tkr  

 

 Hur ser ägardirektivet ut för bolaget? Förslag på ägardirektiv finns 
som bilaga 1. Ägardirektiv beslutas i kommunfullmäktige först när 

bolaget är bildat. 

 Vad är syftet med att bilda ett bolag? Långsiktigt anser styrgruppen 
för återbruksgallerian att verksamheten ska kunna avyttras till en 

annan huvudman. Genom att bilda ett dotterbolag blir detta enklare 
och tydligare för en tänkbar köpare.  

 Kommer bolaget att stå för hyreskontraktet i ”Återbruksgallerian”? 
Kontraktet är idag tecknat med Härnösands kommun genom 

Arbetslivsförvaltningen. Det är möjligt att kontraktet överlåts men 
det är en förhandlingsfråga med hyresvärden. 

 Hur stora blir hyresförlusterna innan ”Återbruksgallerian” öppnar? 
Hyran är 118 850 kr/månaden. 

 Kostnad för kassasystem, vem betalar? Avtalet med leverantör för 
kassasystem är klart. Hårdvaran kostar ca 65 500 kr och 
månadskostnaden för kassasystemet ca 1 500 kr räknat på 5 kassor. 
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De företagare som finns i gallerian och använder tjänsten 
”kassasystem”, ska betala för tjänsten. 

 Vad blir kostnaderna för VD, styrelse och platsansvarig? 
Förvaltningschefen från arbetslivsförvaltningen alt 

verksamhetsansvarig för ”Restore” axlar rollen som VD i bolaget. 
Det innebär att någon extra ersättning på grund av bildande av bolag 
inte utgår. Rollen som verksamhetsansvarig finns och den kommer 

att finnas oavsett driftsform. 

Ersättning till styrelsen utgår enligt kommunens reglemente till 

förtroendevalda.  

Får man bolagsnamnet godkänt om inte vad händer då? Att jobba med olika 
namn på bolaget och verksamheten/driften är ganska vanligt när man jobbar 

med handel, vi ser inga problem med det. Bolagets namn kan säkerställas 
först när bolaget bildas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-12 
Ägardirektiv Restore 

Bolagsordning Restore AB 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-22 § 116 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-02 § 199 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-27 
Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse 

  

______  
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Återremiss - Bildande av dotterbolag till Invest i 
Härnösand – ”Restore AB” 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om bildande av 
dotterbolag till Invest i Härnösand, ses som besvarade, 

att godkänna bildandet av ”Restore AB” som dotterbolag till Invest i 
Härnösand och 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige 
med upprättat ägardirektiv för ”Restore AB”. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Invest i Härnösand föreslår att den nya återbruksgallerian 
”Restore AB” ska drivas som ett dotterbolag till Invest. Kommunala bolag 

ska enligt ägardirektiven involvera kommunfullmäktige vid beslut av 
principiell beskaffenhet varför Invest begärde kommunfullmäktiges beslut i 

frågan om bildande av dotterbolag för ”Restore”.  

Styrelsen i Invest har ansett att huvuduppdrag för bolaget går i linje med den 
typen av verksamhet som återbruksgallerian ”Restore” kommer att driva. 

Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen och konstaterar att 
”Restore AB”s verksamhet inte heller strider mot den kommunala 

kompetensen såsom den är beskriven i bolagsordningen.  

Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-11-22 § 116 som 
beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av följande 

frågeställningar: 

 

 Hur ser bolagets budget ut? Här kommer en sammanställning av 
bolagets budget för år 2022: 
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Kostnader: Summa Övrigt 

Lokaler 1 500 tkr Lokaler och 
driftskostnader  

Kassa och system    200 tkr  

Marknadsföring    200 tkr Reklam, webb mm 

Adm.avg    200 tkr Redovisningstjänst, 
system, försäkringar 
mm 

Personal    800 tkr Avser 
verksamhetsansvarig 

Summa 2 900 tkr  

   

Intäkter:   

Egen butik och webb    330 tkr  

Serviceavgifter     870 kr Från företag och 

privatpersoner i 
gallerian 

Finansiering från 

arbetslivsförvaltningen 

1 700 tkr Ska minska över tid. 

Summa intäkter 2 900 tkr  

 

 Hur ser ägardirektivet ut för bolaget? Förslag på ägardirektiv finns 
som bilaga 1. Ägardirektiv beslutas i kommunfullmäktige först när 
bolaget är bildat. 

 Vad är syftet med att bilda ett bolag? Långsiktigt anser styrgruppen 
för återbruksgallerian att verksamheten ska kunna avyttras till en 
annan huvudman. Genom att bilda ett dotterbolag blir detta enklare 

och tydligare för en tänkbar köpare.  

 Kommer bolaget att stå för hyreskontraktet i ”Återbruksgallerian”? 
Kontraktet är idag tecknat med Härnösands kommun genom 
Arbetslivsförvaltningen. Det är möjligt att kontraktet överlåts men 

det är en förhandlingsfråga med hyresvärden. 

 Hur stora blir hyresförlusterna innan ”Återbruksgallerian” öppnar? 
Hyran är 118 850 kr/månaden. 

 Kostnad för kassasystem, vem betalar? Avtalet med leverantör för 
kassasystem är klart. Hårdvaran kostar ca 65 500 kr och 

månadskostnaden för kassasystemet ca 1 500 kr räknat på 5 kassor. 
De företagare som finns i gallerian och använder tjänsten 

”kassasystem”, ska betala för tjänsten. 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

3(3) 

Datum 

2022-01-12 
KS 2021 - 000417 

  

 

 

 Vad blir kostnaderna för VD, styrelse och platsansvarig? 
Förvaltningschefen från arbetslivsförvaltningen alt 

verksamhetsansvarig för ”Restore” axlar rollen som VD i bolaget. 
Det innebär att någon extra ersättning på grund av bildande av bolag 

inte utgår. Rollen som verksamhetsansvarig finns och den kommer 
att finnas oavsett driftsform. 

Ersättning till styrelsen utgår enligt kommunens reglemente till 

förtroendevalda.  

 Får man bolagsnamnet godkänt om inte vad händer då? Att jobba 
med olika namn på bolaget och verksamheten/driften är ganska 
vanligt när man jobbar med handel, vi ser inga problem med det. 

Bolagets namn kan säkerställas först när bolaget bildas. 

 

 

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag till ägardirektiv 



 

 
 

 

 

  

 

 
  

   

 

 

Ägardirektiv 
”RESTORE AB” under bildande 

  

 

Dokumentnamn Ägardirektiv ”Restore AB”  

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

 
Fastställd/upprät
tad av 

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

 
Dokumentans
varig/process

ägare 

Kommunstyrelse
förvaltningen 

Dokumentinformation Ingår som Bilaga  i dokument Ägardirektiv ”Restore AB” 

Dokumentet gäller för Restore AB under bildande 

Annan information  
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Detta ägardirektiv avser Restore i Höga Kusten AB under bildande, 
(XXXXXX-XXXX), (nedan kallat bolaget).  

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen  

Bolaget ägs av Härnösands kommun och är ett dotterbolag till Invest i 
Härnösand AB.  Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i 

sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och 
i bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, som 

fastställs av bolagsstämman. 
 

2.  Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 

lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 
 

3.  Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 

över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse, samt i kommunstyrelsens riktlinjer för uppsiktsplikt och i 
rutinbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt över bolagen. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

4.  Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 

 

5.  Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen. 
Bolaget har till uppgift att: 

Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor samt 
uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet. 
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6.  Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i 

bolagsordningen att:  

 Driva och utveckla en återbruksgalleria med därmed förenlig 
verksamhet. Verksamheten ska drivas på marknadsmässiga grunder 
och på sikt vara vinstdrivande. Allt som säljs i gallerian ska vara 
återbrukat, återvunnet eller hållbart producerat. 

 Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med 
arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på 

arbetsmarknaden. 

 Stimulera och inspirera till att återbruka varor och till 
produktlivsförlängning genom exempelvis renovering. 

 Bedriva utvecklingsverksamhet som är inom ramen för bolagets 
ändamål, viss försäljning, konferens- och caféverksamhet. 

 För utveckling av Härnösands kommun ska bolaget samverka med 
kommunens verksamheter och bolag, kunder, företag, myndigheter 
och med övriga kommuner i länet. 

7.  Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 

samråda med kommunstyrelsen.  
Bolaget ska minst följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande 

policydokumenten. Kan inte bolaget följa något av dessa utifrån sina 
speciella förutsättningar, ska bolagets styrelse tillskriva kommunfullmäktige 
och anhålla om undantag från den specifika policy som inte kan efterlevas. 

Har bolaget egna policydokument som är mer omfattande än ägarens så 
gäller dessa. 

 

8.  Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 

ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ 

kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

Bolaget upphandlar själv revisionen och bolagsstämman beslutar om vilken 

auktoriserad eller godkänd revisor som ska utses för bolaget. 
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9.  Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 

huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 

kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen. 

10.  Ekonomiska mål 

Företagets långsiktiga avkastning ska vara marknadsmässig och stämmas av 
genom jämförelse med andra jämförbara bolag.  

Soliditeten ska överstiga 20 procent. 

 

11. Finansiering och kapitalförvaltning 

Bolaget ska i god tid framföra sådant som är av vikt för sitt eget och 
kommunens budgetarbete. Bolaget ska till kommunstyrelsen årligen inge sitt 

behov av sådana investeringar och lånebehov som förutsätter borgen, så att 
detta kan beaktas i samband med kommunens budgetarbete. 

Bolaget ska följa Härnösands kommuns finanspolicy och ska ingå i ägarens 

koncernkontorutin. Vid behov av upplåning ska i första hand likvida medel 
inom koncernen användas. I andra hand ska extern finansiering med 

kommunal borgen användas. 

Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan 
förutsatt att medlen inte behövs inom koncernen och att bättre förräntning 

kan erhållas än vid placering på koncernkontot 

Bolaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål. 

 

12. Information och ägardialog 

Bolaget ska löpande hålla Invest i Härnösand AB styrelse, eller den de utser, 

väl informerad om bolagets verksamhet och ställning. Bolaget ska också 
tillse att ägaren hålls informerad, genom att initiera möten med kommunen 

om omständigheterna så påkallar.  
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 
den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma 

ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 
inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska få del av  

 minnesanteckningar från ägardialoger (löpande) 

 protokoll från bolagsstämma (snarast) 

 protokoll från styrelsesammanträde (löpande) 

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor. (senast 31/3) 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte 
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).  
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13.  Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast för 
kännedom i november till kommunstyrelsen. 

 

14.  Kommunal koncernredovisning och budget 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 

(1997:614) om kommunal redovisning. 
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

 

15.  Suppleanter 

Suppleanter inträder enligt följande: 
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande 

suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot. 

 

16.  Taxa för utbekommande av allmänna handlingar 

Bolaget ska tillämpa den för Härnösands kommun vid var tid gällande taxan 
för utbekommande av allmänna handlingar. 
 

17.  Arkivreglemente 

Härnösands kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Härnösands kommun. 
 

18.  Bolagsstämma 

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla 
bolagsstämma/årsstämma. 

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.  

 
 

19. Allvarliga händelser 

Bolaget har skyldighet att omedelbart till verkställande direktören för Invest 
i Härnösand AB anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande fara för 

bolagets kunder eller tillgångar. 

Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till 

krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att 
någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen. Det kan till exempel 
gälla disposition av bolagets personal och material efter uppkomna behov 

inom kommunen. 
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Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan 
bolaget och ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av 

kommunstyrelsen. 

Om Härnösands kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ 
av allvarlig händelse ska bolagets verkställande direktör, om 

kommundirektören bedömer att det behövs, kallas för att ingå i 
Krisledningsstaben. 
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Bolagsordning för ”RESTORE  AB” 

 

§1. Firma 

Bolagets firma är Restore AB under bildande, XXXXXX-XXXX  

§2. Säte 

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län 

§3. Verksamhet 

Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor samt uthyrning av lokaler och därmed 

förenlig verksamhet. 

§4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor 

§5. Antalet aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000 

§6. Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i 

Härnösands kommun som också utser antalet ersättare. Styrelsen utses för tiden från den ordinarie 

bolagsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 

bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

§7. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år 

då revisorn utsågs 

§8. Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för styrelsens ledamöter får kommunfullmäktige utse två 

lekmannarevisorer med en suppleant vardera 

§9. Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom meddelande som skickas med posten eller elektroniskt 

tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman 

§10. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justerare 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
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6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas 
granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om  
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 
9. Val av revisor och revisorssuppleant 
10. Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen 
 

§11. Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår 

§12. Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande dire ktör att teckna bolagets 

firma. Firman tecknas av styrelsen 2 i förening, för den löpande verksamheten får VD teckna firma.  

§13. Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 

möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 116 Dnr 2021-000417 1.1.2.1 

Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand - 
Restore AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet med nedan angivna motivering.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Per-Eric 
Norberg (C), Lennart Bolander (M), Knapp Britta Thyr (MP), Glenn Sehlin 

(SD) och Sverker Ågren (KD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S), Per-Eric Norberg (C) och Knapp Britta Thyr (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Gäfvert (M) och Lennart Bolander (M) yrkar i första hand på 

återremiss och i andra hand på avslag.  

Glenn Sehlin (SD) yrkar på återremiss.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens 
förslag, Anders Gäfverts (M) förslag om återremiss och Anders Gäfverts (M) 

förslag om avslag. 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.      

Votering och utfall 

Votering begärs och genomförs.  

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för att ärendet ska 
avgöras idag och nej för att ärendet ska återremitteras. Vid minst 14 nej-

röster återremitteras ärendet. Propositionsordningen godkänns. 

Med 14 nej-röster mot 27 ja-röster och två tomma stolar finner ordföranden 

att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet med nedan angivna 
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motivering. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av 
voteringskolumnen på sidan 2.   

Motivering till återremiss 

Återremissen ska ge svar på följande frågor: 

 Hur ser bolagets budget ut? 

 Hur ser ägardirektivet ut för bolaget? 

 Vad är syftet med att bilda ett bolag? 

 Kommer bolaget att stå för hyreskontraktet i ”Återbruksgallerian”? 

 Hur stora blir hyresförlusterna innan ”Återbruksgallerian” öppnar? 

 Kostnad för kassasystem, vem betalar? 

 Vad blir kostnaderna för VD, styrelse och platsansvarig? 

 Får man bolagsnamnet godkänt om inte vad händer då?    

Bakgrund 

Styrelsen för Invest i Härnösand (nedan kallad Invest) föreslår att det nya 

kommunala bolaget, återbruksgallerian Restore ska bildas som dotterbolag 
till Invest. Kommunala bolag ska enligt ägardirektiven involvera 
kommunfullmäktige vid beslut av principiell beskaffenhet varför Invest nu 

begär kommunfullmäktiges beslut i frågan. Bolagsstyrelsen har ansett att 
Invests huvuduppdrag går i linje med den typen av verksamhet som 

återbruksgallerian kommer att driva. Kommunledningskontoret instämmer i 
bedömningen och konstaterar att Restore ABs verksamhet inte heller strider 
mot den kommunala kompetensen såsom den är beskriven i 

bolagsordningen.  

Socialt perspektiv 

Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen anknytning till miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Då Invest har som uppdrag från ägaren att bland annat ”agera i nätverk med 

aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter” och att ”stödja företag på 
orten i enlighet med den kommunala kompetensen” bedöms verksamheten i 
dotterbolag i form av en återbruksgalleria falla väl inom fullmäktiges 

målsättning för moderbolaget. För att fylla kraven i Kommunallagens 10 
kap. § 3 behöver ägardirektiv upprättas skyndsamt för det nybildade bolaget.  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-02 § 199 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse 

Bolagsordning Restore AB 

  

______  
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§ 199 Dnr 2021-000417 1.1.2.1 

Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand - 
Restore AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bildandet av Restore AB som dotterbolag till Invest i 

Härnösand och 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige 
med upprättat ägardirektiv för Restore AB.   

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendet omedelbart justerat.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Johan Sundqvist (MP) och Erik 
Hultin (C). 

Yrkanden 

Ida Skogström (M) yrkar på avslag.  

Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Ida Skogströms (M) avslagsyrkande. 

Johan Sundqvist (MP) yrkar att ärendet ska direktjusteras.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag – liggande förslag och Ida 
Skogströms (M) avslagsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ida 

Skogströms (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.     

Votering 

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och 

nej för Ida Skogströms (M) avslagsyrkande. 
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Med 9 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 199 

   Ja Nej Avstår 

Andreas Sjölander Myriam Estrella Näslund (MP) S X   

Carl Fredrik Edgren Ulla Bylund (KD) V X   

Christina Lindberg Eva-Clara Viklund (M) C  X  

Lotta Visén Susanne Forsberg S X   
Lennart Mohlin  S X   

Monica Fahlén  S X   

Håkan Viklund Ann Kristine Elfvendal S X   

Michael Möller Christensen Elin Sandin V X   

Johan Sundqvist  MP X   
Ingemar Wiklander  KD X   

Erik Hultin  C   X 

Anders Gäfvert  M  X  

Ida Skogström   M  X  

Ingemar Ljunggren   M  X  
Glenn Sehlin  SD  X  

 

Reservationer 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Ida 

Skogströms (M) avslagsyrkande. 

Jäv 

Andreas Sjölander (S), Carl Fredrik Edgren (V), Christina Lindberg (C) 

anmäler sig jäviga och deltar inte i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Styrelsen för Invest i Härnösand (nedan kallad Invest) föreslår att det nya 
kommunala bolaget, återbruksgallerian Restore ska bildas som dotterbolag 
till Invest. Kommunala bolag ska enligt ägardirektiven involvera 

kommunfullmäktige vid beslut av principiell beskaffenhet varför Invest nu 
begär kommunfullmäktiges beslut i frågan. Bolagsstyrelsen har ansett att 

Invests huvuduppdrag går i linje med den typen av verksamhet som 
återbruksgallerian kommer att driva. Kommunledningskontoret instämmer i 
bedömningen och konstaterar att Restore ABs verksamhet inte heller strider 

mot den kommunala kompetensen såsom den är beskriven i 
bolagsordningen.  

Socialt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till miljön. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Då Invest har som uppdrag från ägaren att bland annat ”agera i nätverk med 

aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter” och att ”stödja företag på 
orten i enlighet med den kommunala kompetensen” bedöms verksamheten i 

dotterbolag i form av en återbruksgalleria falla väl inom fullmäktiges 
målsättning för moderbolaget. För att fylla kraven i Kommunallagens 10 
kap. § 3 behöver ägardirektiv upprättas skyndsamt för det nybildade bolaget.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse 
Bolagsordning Restore AB 

  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Laine, 0611-34 80 08 
johanna.laine@harnosand.se 
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 Kommunfullmäktige 

Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand – 
Restore AB 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bildandet av Restore AB som dotterbolag till Invest i 

Härnösand och 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige 

med upprättat ägardirektiv för Restore AB. 

  

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Invest i Härnösand (nedan kallad Invest) föreslår att det nya 
kommunala bolaget, återbruksgallerian Restore ska bildas som dotterbolag 

till Invest. Kommunala bolag ska enligt ägardirektiven involvera 
kommunfullmäktige vid beslut av principiell beskaffenhet varför Invest nu 
begär kommunfullmäktiges beslut i frågan. Bolagsstyrelsen har ansett att 

Invests huvuduppdrag går i linje med den typen av verksamhet som 
återbruksgallerian kommer att driva. Kommunledningskontoret instämmer i 

bedömningen och konstaterar att Restore ABs verksamhet inte heller strider 
mot den kommunala kompetensen såsom den är beskriven i 
bolagsordningen.  

Socialt perspektiv 

Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Då Invest har som uppdrag från ägaren att bland annat ”agera i nätverk med 
aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter” och att ”stödja företag på 

orten i enlighet med den kommunala kompetensen” bedöms verksamheten i 
dotterbolag i form av en återbruksgalleria falla väl inom fullmäktiges 
målsättning för moderbolaget. För att fylla kraven i Kommunallagens 10 
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kap. § 3 behöver ägardirektiv upprättas skyndsamt för det nybildade 
bolaget.  

   

Beslutsunderlag 

Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse 

Bolagsordning Restore AB 

  

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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  Kommunfullmäktige  

 
 
 

 
Invest i Härnösand hemställer om att starta dotterbolag för den 

s.k återbruksgallerian nedan kallat RE:STORE 

 
BAKGRUND: 

 
Satsningen på att etablera en återbruksgalleria RE:STORE i centrala 

Härnösand pågår för fullt, hyresavtal är tecknat. RE:STORE planeras 
att öppna i en först version till julhandeln 2021.  
 

RE:STORE kommer förutom handel att vara en mötesplats där bland 
annat workshops, kurser, utställningar, modevisningar på tema 

återbruk och cirkulär ekonomi arrangeras.  
 

Målet med RE:STORE är att bygga upp och etablera en 

återbruksgalleria med verksamhet på en central plats i Härnösands 
kommun samt hitta intressenter som är intresserade av att etablera 

företag inom återbruk i av RE:STORE förhyrda lokaler.  

 
Projektet ägs av Arbetslivsförvaltningen vid Härnösands kommun och 

syftar i grunden till att skapa fler arbetstillfällen, nya företag och en 
mötesplats för våra invånare. RE:STORE är ett koncept som samlar 

butiker för att öka återbruk och återanvändning för att bidra till en 
hållbar produktion och konsumtion. Företag och andra som hjälper till 
att förlänga livet på befintliga varor är högintressanta, så som 

möbelrenovering, skomakare, tapetserare med fler. 
 

 
Ärende: 

Styrelsen i Invest i Härnösand fick vid sitt styrelsemöte 2021-05-27 

och 2021-09-08 information om projektet efter ett initiativ om att 
verksamheten i RE:STORE lämpligast skulle kunna administreras 

från Invest i Härnösand.  

Styrelsen gav vid sitt möte i september VD i uppdrag att:  

att uppdra till VD att förbereda ett dotterbolag i INVEST för 

RE:STORE. 

 

Ärendet: 

I styrgruppen för RE:STORE har man under en tid diskuterat den 
framtida driftsformen av RE:STORE, det finns en del utmaningar 

gällande affärsmodell, ekonomisystem, avtal som behöver hanteras 
på ett marknads- och affärsmässigt sätt.  



 

  

  

 

 

Anledningen är att verksamheten kommer att hantera flera olika 

affärsmodeller och behöver ett ekonomisystem och en 
ekonomiadministration som kan hantera det. Långsiktigt ser 

styrgruppen att verksamheten ska kunna avyttras till en annan 
huvudman.  

Tanken är att RE:STORE ska ha en egen styrelse och ledas av en 

egen VD som tillika är säljansvarig för verksamheten. Det upprättas 
ett avtal mellan bolaget och Arbetslivsförvaltningen som hanterar drift, 

ekonomi mm. Arbetslivsförvaltningen står för övriga personalresurser 
inkl. arbetsledning. Arbetslivsförvaltningen har tagit hjälp av en 
redovisningsbyrå för att gå igenom affärsmodellen och för att få hjälp 

med hantering av kringtjänster och system. 

Invest i Härnösand har som uppdrag: 

 
Bolaget har till syfte att jobba med utvecklingen av Härnösand. 
Bolaget ska verka för att stimulera större investerings- och 

sysselsättningsprojekt.  

Invest i Härnösand har som huvuduppdrag 

- Vara en aktiv part mot näringslivet och jobba med 
utvecklingsprojekt.  

- Fungera som projekthamn för flera mindre aktiviteter och 

projekt. 

- Stärka förutsättningar för företagsetableringar inom 
Härnösands eller närliggande område. 

 

Styrelsen i Invest i Härnösand anser att huvuduppdragen för bolaget 

går i linje med verksamheten i RE:STORE och hemställer därför 
enligt ägardirektivet till kommunfullmäktige om att få bilda ett 
dotterbolag enligt ovan. 

 

Styrelsen i Invest i Härnösand föreslår: 

- Att Invest i Härnösand bildar dotterbolag enligt bilagd 
bolagsordning 

- Att till styrelsen utse XXXXXXX 
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§ 24 Dnr 2021-000450 1.1.2.1 

Personalpolitisk policy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Personalpolitisk policy, samt 

att policyn börjar gälla 2022-03-01. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Bakgrund 

Den nu gällande personalpolitiska policyn förlängdes att gälla ett år, till och 
med 2021-12-31, för att det skulle finnas mer tid för att arbeta igenom en 
revidering.  

Arbetet med att ta fram en reviderad version av policyn påbörjades under 
våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg en bred politisk 

beredningsgrupp som tillsammans med HR stöd har processat och tagit fram 
ett förslag till personalpolitisk policy.  

I tidigt skede kom gruppen fram till att man ville förändra skrivningar så att 

det tydligare skulle framgå vad Härnösands kommun erbjuder och förväntar 
sig som arbetsgivare.  

Beredningsgruppen landade i att organisationskultur och förhållningssätt har 
en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Därför 
fanns ett behov av att identifiera vilken organisationskultur och vilka 

förhållningssätt som ska vägleda oss i vår kommun för att skapa nytta för de 
vi är till för. Revideringen har tagit sikte på att identifiera och formulera 
arbetsgivarens viljeinriktning för att vara en modern och attraktiv 

arbetsgivare. Vilket bland annat har lett fram till nya formuleringar av de 
personalpolitiska områdena där arbetsgivarens viljeinriktning förtydligats.    

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 
styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Policyn gäller för alla 
förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun. Den föreslås 

följas upp och återrapporteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 
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Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde december 
2021 med motiveringen att följande frågor skall vävas in i texten i den nya 

”Personalpolicyn” dvs, Distansarbete, Bisyssla och Visselblåsning. 

Vad gäller distansarbete har det vävts in i texten gällande ”flexibla 

arbetsmodeller”. 

När det gäller bisyssla och visselblåsning är förslaget att det inte beskrivs 
närmare i policyn utan regleras i lag och avtal utanför policyns område. 

Socialt perspektiv  
Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 

jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 
har i övrigt ingen social anknytning.  

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin. Ärendet påverkar inte 
lag och avtal inom området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Personalpolitisk policy efter återremiss 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-12-20 § 144 

______  
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Personalpolitisk policy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Personalpolitisk policy, samt 

att policyn börjar gälla 2022-03-01. 

Beskrivning av ärendet  

Den nu gällande personalpolitiska policyn förlängdes att gälla ett år, till och 

med 2021-12-31, för att det skulle finnas mer tid för att arbeta igenom en 

revidering.  

Arbetet med att ta fram en reviderad version av policyn påbörjades under 

våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg en bred politisk 

beredningsgrupp som tillsammans med HR stöd har processat och tagit fram 

ett förslag till personalpolitisk policy.  

I tidigt skede kom gruppen fram till att man ville förändra skrivningar så att 

det tydligare skulle framgå vad Härnösands kommun erbjuder och förväntar 

sig som arbetsgivare.  

Beredningsgruppen landade i att organisationskultur och förhållningssätt har 

en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Därför 

fanns ett behov av att identifiera vilken organisationskultur och vilka 

förhållningssätt som ska vägleda oss i vår kommun för att skapa nytta för de 

vi är till för. Revideringen har tagit sikte på att identifiera och formulera 

arbetsgivarens viljeinriktning för att vara en modern och attraktiv 

arbetsgivare. Vilket bland annat har lett fram till nya formuleringar av de 

personalpolitiska områdena där arbetsgivarens viljeinriktning förtydligats.     

  

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 

styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Policyn gäller för alla 
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förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun. Den föreslås 

följas upp och återrapporteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde december 

2021 med motiveringen att följande frågor skall vävas in i texten i den nya 

”Personalpolicyn” dvs, Distansarbete, Bisyssla och Visselblåsning. 

Vad gäller distansarbete har det vävts in i texten gällande ”flexibla 

arbetsmodeller”. 

När det gäller bisyssla och visselblåsning är förslaget att det inte beskrivs 

närmare i policyn utan regleras i lag och avtal utanför policyns område. 

 

Socialt perspektiv  

Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 
jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 

har i övrigt ingen social anknytning.  

 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin.  

Ärendet påverkar inte lag och avtal inom området.  

 

 

Lars Liljedahl  
Kommundirektör 
 

Marie Englund 
Chef HR enheten 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Personalpolitisk policy, version 1.2 
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1 Personalpolitisk policy 

Härnösands vision – ”Vi bygger en hållbar framtid” 

 

Att arbeta i Härnösands kommun är ett välfärdsarbete och vårt främsta 

uppdrag är att ge god service till våra invånare och gäster. För att nå 

kommunens mål och vision behövs engagerade medarbetare och chefer. Det 

är därför viktigt att vi arbetar för att vara en modern och attraktiv 

arbetsgivare som tar tillvara medarbetares kompetens, erbjuder flexibla 

arbetssätt, arbetsmodeller och distansarbete som gör att arbetslivet blir 

hållbart över lång tid hos oss.  

 

Policyns syfte är att vägleda och aktivera till handlingar och beslut som 

bidrar till att vi strävar mot visionen samt att innehållet förverkligas och 

efterlevs.  

 

Detta dokument ska se som ett komplement till lagar och avtal inom 

personalområdet.    

1.1 Organisationskultur  

Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande. Det ska kännas tryggt 

och naturligt för alla att berätta både om det som fungerar bra och det som 

behöver förbättras. I den gemensamma kraften av vår samlade kompetens 

och framåtanda finner vi framtidstro och en trygghet i att vi gemensamt 

klarar utmaningar vi ställs inför. Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt 

till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse 

av våra välfärdstjänster.  

1.2 Våra förhållningssätt 

Vår förväntan är att alla anställda: 

 Bemöter våra invånare och varandra på ett professionellt och 

respektfullt sätt 

 Tar aktivt ansvar för sitt arbete, sitt lärande och sin egen utveckling 

 Tar ansvar för de relationer som uppstår i det dagliga arbetet 

 Bidrar till helheten i vårt gemensamma uppdrag utifrån den 

arbetsplats man arbetar på 

 

Som arbetsgivare erbjuder vi: 

 Intressanta och värdeskapande arbeten som gör skillnad för våra 

medborgare 

 En samskapande och lärande organisation där medarbetares idéer och 

förslag tas tillvara 

 Heltid som norm för tillsvidareanställda 



Härnösands kommun 
Datum 

2021-11-12 
Diarienummer 

KS2021-000450 
Sida 

4(6) 
 

 

 Ett aktivt arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv i en heltidsorganisation 

 Möjlighet till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. 

 Flexibla arbetsplatslösningar där det är möjligt 

1.3 Jämställdhet och mångfald 

Vi är övertygade om att jämställdhet och mångfald främjar utveckling och 

höjer kvalitén i våra verksamheter. För oss är begrepp som respekt, lika 

värde och värdet av olikheter vad jämställdhet och mångfald handlar om.  

 

Vi vill: 

 Att vår personalpolitiska policy ska läsas ur det perspektivet då 

jämställdhet och mångfald finns med i alla delar – precis som det ska 

vara i verkliga livet 

 Att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet integreras och blir en 

naturlig del av allt internt arbete 

1.4 Medarbetarskap 

I Härnösands kommun är alla medarbetare varav några har ett chefsuppdrag.   

Ett aktivt medarbetarskap och ett gott ledarskap är varandras förutsättningar 

för en framgångsrik verksamhet. Ledarskap handlar om att driva utveckling, 

ta ansvar för helheten och samla människor i riktning mot ett gemensamt 

mål, det kan fler än chefer göra.  

 

I Härnösands kommun förväntas ett aktivt medarbetarskap, ett medledarskap 

där alla samarbetar för att nå verksamhetens uppdrag, där alla tar ansvar och 

driver utveckling inom ramen för uppdraget.  

 

Vi vill ha medarbetare som är: 

 Trygga och tar ansvar för sina uppdrag  

 Kreativa, lär nytt och utvecklas 

 Engagerade som visar arbetsglädje och stolthet 

1.5 Chef  

Att vara chef är ett förtroendeuppdrag. Chefer är arbetsgivarens företrädare 

med uppdrag att styra, leda och säkra verksamhetens funktion och kvalitet 

utifrån de fastställda politiska målen. Chefer ska skapa förutsättningar för 

engagemang och delaktighet bland medarbetarna så att medarbetarna kan 

omsätta engagemanget i bra verksamhet.  

 

Vi vill ha chefer som är:  

 Säkra och tar ansvar för hela VEPA (verksamhet, ekonomi, personal 

och arbetsmiljö) uppdraget 

 Initiativrika utvecklare som är nyfikna och modiga 
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 Tydliga ledare som är kommunikativa och motiverande 

1.6 Kompetensförsörjning  

När behovet av kompetens förändras ser Härnösands kommun en 

utvecklingspotential i alla medarbetare. I vår strävan mot att ha en 

verksamhet med hög kvalitet är arbetet med både ledarutveckling och 

medarbetarutveckling centralt. Att ge våra medarbetare möjlighet till 

kompetensutveckling samt att visa på interna karriärvägar stärker 

Härnösands kommuns attraktivitet hos både nuvarande medarbetare och 

framtida medarbetare. 

 

Vi vill:  

 Ha en trygg och långsiktig kompetensförsörjning som säkerställer att 

vi har rätt person på rätt plats 

 Uppmuntra till livslångt lärande, utveckling och att tänka nytt 

1.7 Arbetsmiljö och hälsa 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del i 

verksamheten.  

 

Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och proaktiva åtgärder 

och även omfatta arbetsanpassning. Förutsättningen för det hälsofrämjande 

arbetet är att chefer och medarbetare tillsammans verkar för att behålla och 

utveckla friskfaktorer som leder till hälsa och ett hållbart arbetsliv. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete ska bedrivas på alla nivåer i hela 

organisationen, det vill säga på organisations-, grupp och individnivå, som 

leder till friska arbetsplatser med en bra och säker arbetsmiljö.  

 

Vi vill: 

 Att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i 

verksamhetsplaneringen 

 Ha fokus på främjande och förebyggande åtgärder 

1.8 Uppmärksamma och premiera 

Härnösands kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till 

arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad 

måluppfyllelse. Stolthet och meningsfullhet växer när man får vara till nytta 

för dem man är till för och i det får uppskattning från sin omgivning. 

 

Vi vill 

 Att goda insatser och resultat ska uppmärksammas, premieras och 

firas på olika sätt 
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1.9 Uppdrag och uppföljning 

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 

styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Övriga dokument och 

processer inom det personalpolitiska området ska alltid utgå från detta 

dokument och vad som särskilt uttrycks i lag och avtal.    

 

Ansvaret för den övergripande personalpolitiken vilar på Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, som är personalutskott.  

 

Personalpolitiska policyn vänder sig till alla förvaltningar, chefer och 

medarbetare i Härnösands kommun.  

 

Förvaltningscheferna ansvarar för att verkställa denna policy med tillhörande 

styrande dokument. 

 

Den personalpolitiska policyn följs upp och återrapporteras i respektive 

nämnds verksamhetsberättelse. 
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§ 144 Dnr 2021-000450 1.1.2.1 

Personalpolitisk policy 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lotta Visén (S), Glenn Sehlin (SD), Anders Gäfvert (M), 

Olle Löfgren (L), Ingemar Wiklander (KD), Andreas Sjölander (S), Eva 
Olstedt-Lundgren (L), Christina Lindberg (C), Linda Borg (M) och 

Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 

Glenn Sehlin (SD) yrkar återremiss.  

Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) instämmer till yrkandet om 
återremiss. 

Anders Gäfvert (M) instämmer till yrkandet om återremiss med följande 
motivering;  

Moderaterna yrka på återremiss, där följande frågor skall vävas in i texten i 

den nya ”Personalpolicyn” dvs, Distansarbete, Bisyssla och Visselblåsning. 

Ingemar Wiklander (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Andreas Sjölander (S) yrkar följande ändring; 

Under 1.2, Våra förhållningssätt 

Som arbetsgivare erbjuder vi: (sista punkten), Flexibla arbetsplatslösningar 

samt möjlighet till arbete på distans där och när det är möjligt. 

Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

      

 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 
förslag om återremittering och Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
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Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på 
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet ska 

avgöras idag svarar ja och den som vill att ärendet ska återremittera svarar 
nej genom att trycka på respektive knapp i voteringsfunktionen.  

Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.      

Bakgrund 

Den nu gällande personalpolitiska policyn förlängdes att gälla ett år, till och 
med 2021-12-31, för att det skulle finnas mer tid för att arbeta igenom en 

revidering.  

Arbetet med att ta fram en reviderad version av policyn påbörjades under 
våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg en bred politisk 

beredningsgrupp som tillsammans med HR stöd har processat och tagit fram 
ett förslag till personalpolitisk policy.  

I tidigt skede kom gruppen fram till att man ville förändra skrivningar så att 
det tydligare skulle framgå vad Härnösands kommun erbjuder och förväntar 
sig som arbetsgivare.  

Beredningsgruppen landade i att organisationskultur och förhållningssätt har 
en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Därför 

fanns ett behov av att identifiera vilken organisationskultur och vilka 
förhållningssätt som ska vägleda oss i vår kommun för att skapa nytta för de 
vi är till för. Revideringen har tagit sikte på att identifiera och formulera 

arbetsgivarens viljeinriktning för att vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare. Vilket bland annat har lett fram till nya formuleringar av de 
personalpolitiska områdena där arbetsgivarens viljeinriktning förtydligats.      

Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 
styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Policyn gäller för alla 

förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun. Den föreslås 
följas upp och återrapporteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Socialt perspektiv  

Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 
jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 

har i övrigt ingen social anknytning.  

 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin.  

Ärendet påverkar inte lag och avtal inom området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Bilaga - Personalpolitisk policy 

______  

 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 

Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

§ 27 Dnr 2022-000052 3.1.3.1 

Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand 
Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget köpekontrakt, vilket avser del av fastigheterna 
Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.     

Jäv 

Håkan Viklund (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

I februari 2020 fick Skatteverket markanvisning på del av fastigheterna 
Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. Syftet var att undersöka 
förutsättningarna att uppföra en ny arkivbyggnad. Skatteverket har inte haft 

för avsikt att bygga och äga fastigheten själv, utan gavs möjlighet att 
överlåta markanvisningen till den av dem utsedd fastighetsägare som ska 

bygga och teckna hyreskontrakt med Skatteverket. Det står nu klart att 
Specialfastigheter AB kommer att förvärva markområdet och bygga 
arkivbyggnaden som ska innefatta både Riksarkivets och Skatteverkets 

behov. 

I markanvisningen gavs exploatören möjlighet att förvärva fastigheten den 

dag de erhållit ett lagakraftvunnet bygglov. Köpekontraktet är därför 
villkorat med att tillträde sker när bygglov beviljats.   

Priset för marken är satt till 12 579 000 kr. Priset är beräknad utifrån de pris 

som sattes i markanvisningen uppräknat med de anpassningar som ska göras 
området för kunden.  

Arealen på den nybildade fastigheten uppskattas till 35 560 kvm efter 
avstyckning.  
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Området är idag obebyggt och saknar infartsväg. Härnösands kommun 
kommer att påbörja byggnation av lokalgata sommaren 2022, vägen 

beräknas vara klar för byggtrafik under oktober månad 2022.  Pengar för att 
bygga lokalgata och gc-väg finns i samhällsnämndens investeringsbudget för 

2022. 

Socialt perspektiv 

Arkivetableringen kommer att bidra till nya arbetstillfällen i Härnösands 

kommun. Detta kommer sannolikt att bidra till ökad inflyttning och en 
positiv inverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Etableringen möjliggör även för kommunen att kunna erbjuda ytterligare 

industrimark till försäljning på Västra Saltvik. Etableringen kommer att bidra 
till ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i Härnösand.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Bilaga - Köpekontrakt  

Kartbilaga köpekontrakt 

______  
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 Kommunfullmäktige  

 

Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 
och Bondsjö 17:1 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget köpekontrakt, vilket avser del av fastigheterna 
Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. 

Beskrivning av ärendet 

I februari 2020 fick Skatteverket markanvisning på del av fastigheterna 

Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. Syftet var att undersöka 
förutsättningarna att uppföra en ny arkivbyggnad. Skatteverket har inte haft 

för avsikt att bygga och äga fastigheten själv, utan gavs möjlighet att 
överlåta markanvisningen till den av dem utsedd fastighetsägare som ska 
bygga och teckna hyreskontrakt med Skatteverket. Det står nu klart att 

Specialfastigheter AB kommer att förvärva markområdet och bygga 
arkivbyggnaden som ska innefatta både Riksarkivets och Skatteverkets 

behov. 

I markanvisningen gavs exploatören möjlighet att förvärva fastigheten den 
dag de erhållit ett lagakraftvunnet bygglov. Köpekontraktet är därför 

villkorat med att tillträde sker när bygglov beviljats.   

Priset för marken är satt till 12 579 000 kr. Priset är beräknad utifrån de pris 

som sattes i markanvisningen uppräknat med de anpassningar som ska göras 
området för kunden.  

Arealen på den nybildade fastigheten uppskattas till 35 560 kvm efter 

avstyckning.  

Området är idag obebyggt och saknar infartsväg. Härnösands kommun 

kommer att påbörja byggnation av lokalgata sommaren 2022, vägen 
beräknas vara klar för byggtrafik under oktober månad 2022.  Pengar för att 
bygga lokalgata och gc-väg finns i samhällsnämndens investeringsbudget för 

2022. 
 

 



 
Härnösands kommun 
 
      

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-01-26 
  

KS 2022-000052 
 

 

Socialt perspektiv 

Arkivetableringen kommer att bidra till nya arbetstillfällen i Härnösands 
kommun. Detta kommer sannolikt att bidra till ökad inflyttning och en 
positiv inverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 

på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Etableringen möjliggör även för kommunen att kunna erbjuda ytterligare 

industrimark till försäljning på Västra Saltvik. Etableringen kommer att bidra 
till ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i Härnösand.  
 

Beslutsunderlag 

Förslag på köpekontrakt gällande Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1,  
med tillhörande karta. 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

 

 
Henrik Olsson 

Mark- och exploateringshandläggare 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag på köpekontrakt, med tillhörande karta 

 



 

 

Postadress 

Härnösands Kommun 

Tillväxtavdelningen 
 

Besöksadress 

Nybrogatan 13 

 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

  Bankgiro 

5576-5218 
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Dnr KS 2022-000052 

 

 

 

 

 

 

Köpekontrakt 
 

 

 

 

Köpare Specialfastigheter Sverige AB, Org. nr: 556537-5945 
Box 632 
581 07  Linköping  

Andel: 1/1 
 

Säljare                            Härnösands kommun, Org. nr: 212000-2403                                       
871 80  Härnösand  

 

 

 

 

Överlåtelseobjekt Del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1 (nedan 
kallad fastigheten), området har markerats på bifogad karta. 

Fastighetens areal har preliminärt uppskattats till 35 560 kvm. Arealen 
kan komma att justeras i samband med avstyckning. 

 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed del av ovan nämnda fastighet 
till köparen.  

 

Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor: 

12 579 000  kr 
 

Tillträdesdag Tillträde sker när del av ovan nämnda fastigheter avstyckats till en egen 

fastighet och köparen erhållit bygglov för en arkivbyggnad, samt att 
köpeskillingen är till fullo betald och kvitterad.  
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Köpeskillingens  Köparen betalar köpeskilling på följande sätt: 
erläggande 

Handpenning betalas i samband med detta köpekontrakts 

undertecknande, genom insättning på kommunens bg: 5576-5218. 
Insättningen ska märkas med köparens namn och 

fastighetsbeteckningar.  
 
 

Erlagd markanvisningsavgift som tillgodoräknas       15 000 kr  
                                         Handpenning     1 258 000 kr 

                                         Kontant på tillträdesdagen                       11 306 000 kr 
 
  Summa kronor:                       12 579 000 kr 

 
Inteckningar  Fastigheten är inte intecknad  

  
Servitut och  Säljaren förklarar  
Nyttjanderätter -fastigheterna så vitt man känner till, inte belastas av några  upplåtna  

                                        oinskrivna rättigheter. 

 

Faran för fastigheten Säljaren står faran om fastigheterna skadas eller försämras mellan 
kontraktsdagen och tidpunkten för köparens tillträde. Om tillträdet 
försenas på grund av köparens dröjsmål ska faran övergå på köparen på 

tillträdesdagen enligt detta avtal. 
 

Äganderättens Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår  

övergång  först på tillträdesdagen. 
 

Fördelning av  Säljaren ska betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter  
inkomster och för fastigheten av vad slag de vara må, om de avser tiden före 

utgifter  tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalnings 
                                         skyldigheten på köparen, som också får fastighetens avkastning. 

 

Lagfarts,    Med köpet förenad lagfarts- och                
intecknings och  inteckningskostnader samt avstyckningskostnad betalas av köparen. 

fastighetsbildning          
                                       

Överlämna handlingar På tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna ett bevittnat 

kvitterat köpebrev avseende fastigheten samt överlämna de handlingar 
som krävs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen 

överlämna aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, gällande tomtkartor och 
andra handlingar rörande fastigheterna, vilka har betydelse för köparen 
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som ägare av denna.  
 

Fastighetens skick Köparen har före detta avtals undertecknande beretts tillfälle att noga 
undersöka fastigheten för att skaffa sig kännedom om det skick, vari 
egendomen befinner sig. Säljaren har ingen kännedom om att 

fastigheten är förorenad vid avtalets undertecknande. Köparen ges 
möjlighet att göra en syn av fastighetens skick innan tillträde. 

 

Övriga kostnader Kostnad för anslutning till vatten, avlopp, fjärrvärme, el, tele och fiber 
tillkommer enligt leverantörens taxa.  

 Köparen står för samtliga kostnader som hör byggnationen till inom 
den egna fastigheten. 

 

Övrigt Lokalgata, gång och cykelväg samt infrastruktur byggs av dess 
huvudman.  

Lokalgatan planeras vara körbar för byggtrafik under oktober månad 
2022. 

 

Villkor Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att Härnösands 
kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten enligt detta 

köpekontrakt. Om kommunfullmäktige inte beslutar att godkänna 
köpekontraktet eller om kommunfullmäktiges beslut inte vinner laga 

kraft är detta köpekontrakt till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någon av parterna. För det fall köpekontraktet 
förfaller ska erlagd handpenning återbetalas till Specialfastigheter 

Sverige AB. 
 

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att Specialfastigheter 
Sverige AB:s hyresavtal med hyresgästen för förhyrning av lokal på 
fastigheten ingås. Om hyresavtalet inte ingås eller om regeringen inte 

godkänner hyresavtalet är detta köpekontrakt till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någon av parterna. För det fall köpekontraktet 

förfaller ska erlagd handpenning återbetalas till Specialfastigheter 
Sverige AB. 
 

Tillträde sker när del av ovan nämnda fastigheter avstyckats till en egen 
fastighet och köparen erhållit bygglov för en arkivbyggnad, samt att 

köpeskillingen är till fullo betald och kvitterad. 
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Tvist  Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 
 

 

 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera  

 

Säljarens underskrift  Ort: Härnösand  

Datum: 2022-  

 
 

________________________ _________________________ 
Härnösands kommun  Härnösands kommun 

Lars Liljedahl  Uno Jonsson  
Kommundirektör,  Tillväxtchef 
 

  

 Ovanstående säljares egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 ________________________ _________________________ 

 Namn:   Namn: 

  
 

 

 

Köparens underskrift Ort: Härnösand 

 Datum: 2022-   

 

 _________________________ _________________________ 
Specialfastigheter   
Namn 

 Titel   
 

 Ovanstående köpares egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 __________________________ _________________________ 

Namn:   Namn: 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-02-08 

Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

§ 28 Dnr 2021-000369 1.1.2.1 

Reglemente ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta reviderat Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för  

förtroendevalda 2023-2026,  

att utöka styrelsen för Härnösandshus AB från 5 till 7 ledamöter,  

att utöka styrelsen för Technichus i Mittsverige AB från 4 till 5 ledamöter  

att revisionen ska bestå av 1 ledamot från varje parti som finns representerat 

i kommunfullmäktige,  

att i övrigt lämna den politiska organisationen oförändrad, samt  

att förklara beredningens uppdrag avslutat.  

Bakgrund 

Inför varje ny mandatperiod sker en översyn av befintligt reglemente för  
ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda.  
Beredningen föreslår inga förändringar i den politiska organisationen.  

I reglementet för ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 
föreslås en del förändringar.  

Det gäller förtydliganden bland annat av vilka arbetsuppgifter som ingår i  
årsarvoden, förtydligande av vilka uppgifter som åligger gruppledare i  
kommunfullmäktige samt en del uppdateringar vad gäller rätt till teknisk  

utrustning för förtroendevalda.  
I övrigt föreslås förändringar i storleken på styrelsen i Härnösandshus där  

förslaget är en ökning från 5 till 7 ledamöter samt Technichus där förslaget  
är en ökning från 4 till 5 ledamöter. Revisionen föreslås innehålla 1 ledamot 
per parti som finns representerat i fullmäktige, istället för dagens 9  

ledamöter.  

Socialt perspektiv  
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  
 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  

En exakt kostnadsberäkning på förändringarna har inte gjorts men förslaget  

innehåller både uppräkning av befintligt sammanträdesarvode som en  
sänkning av månadsarvodet för ledamöter i bolagsstyrelsen som för  
gruppledarna i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-02-03 

Förslag reviderat reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 
2023-2026 

______  
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1 Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § 

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap l § 

kommunallagen samt för förtroendevalda i de kommunala bolagen. Tolkning 
och tillämpning av dessa bestämmelser åligger kommunfullmäktiges 

presidium.  

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

2 § 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda 
som i kallelse medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som 

närmare anges i 6-10 §§, samt 13-20 §§ för  

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 
styrelsemöte inom kommunägt bolag samt för revisorernas sammanträden 
(även de kommunalvalda revisorernas sammanträden inom de kommunägda 

bolagen), 

b) Sammanträden med projektgrupper och arbetsgrupper, 

c) Justering av protokoll, när särskild tid och plats bestämts. Gäller endast 
justering av fullmäktiges protokoll. 

d) Det sammanträde (ett) med partigrupp som hålls med anledning av, eller i 

direkt anslutning till, sammanträde med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, kommunstyrelsens au eller nämnd. Vid synnerliga skäl kan 

ytterligare sammanträde påkallas efter samråd med ordförande, 

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller 
representativa uppdrag som rör kommunal angelägenhet och kan styrkas 

med närvaroförteckning, protokoll eller liknande. Ersättning utgår under 
förutsättning att deltagandet beslutats av respektive nämnd, 

f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen, 

g) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 

h) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt 

organ, 

i) Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd1, 

j) Presidiemöte eller au-möte inom fullmäktige, nämnd eller utskott, 

k) Besiktning eller inspektion, 

l) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

m) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

                                                                 
1 Tf förvaltningschef eller kontorschef 
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Årsarvoden 1-30 procent 

3 § 

Förtroendevalda som innehar förtroendeuppdrag motsvarande högst 30 
procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp enligt bilaga. Förutom 
årsarvoden utgår sammanträdesersättning samt ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för 

• Sammanträden med berörd nämnd, utskott eller partigrupp, 

• Presidieberedning, ärendeberedning 

• Deltagande i konferens, kurs, studieresa eller representativa uppdrag där 
nämnden beslutat om deltagande, 

• Sammanträde med annan kommunal nämnd eller styrelse i kommunägt 
företag, 

• Deltagande i besiktning eller inspektion 

Årsarvodet motsvarande högst 30 procent av heltid ska bland annat täcka 
följande arbetsuppgifter: 

 Rutinmässigt följa/leda förvaltningen eller verksamhetens arbete 

 Överläggningar med tjänsteman eller annan anställd 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 

förrättning eller dylikt. 

 Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av 
handling 

 Mottagning av allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 Utövande av delegationsbeslut 

 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller 
med icke kommunala organ. 

 Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 Särskilda regler för ordförande  

4 § 

Ordförande i nämnd eller bolag har inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för sammanträden med den nämnd eller styrelse 

ordförandeskapet gäller eftersom det ingår i ordförandens arvoderade 
huvuduppdrag. 

Årsarvoden överstigande 31 procent 

5 § 

Förtroendevalda som sammantaget innehar förtroendeuppdrag motsvarande 

lägst 31procent av heltid har rätt till årsarvoden med belopp enligt bilaga. 

Förutom årsarvoden utgår sammanträdesersättning endast för sammanträden 
med fullmäktige och fullmäktigegrupp. För förtroendevalda med årsarvode 

om lägst 31procent utgår ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Gruppledare i kommunfullmäktige 

6 § 

Gruppledare har rätt till ett årsarvode, belopp framgår enligt bilaga. 

Gruppledarna har rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst 

för möten de kallats till i rollen som gruppledare.  

Möten med gruppledarna kan endast sammankallas av fullmäktiges 

presidium. 

Gruppledare ansvarar för att innan fullmäktige meddela 
kommunledningskontoret om vilka ledamöter som anmält frånvaro  

Maximala årsarvoden  

7 § 

Inga förtroendevalda kan få årsarvode överstigande 100 procent, med 
undantag för kommunstyrelsens ordförande som uppbär årsarvode om 110 

120 procent. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

8 § 

Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde eller förrättning med 
belopp enligt bilaga,  

Förtroendevalda som samma dag deltar i flera sammanträden äger rätt till 
ersättning för högst två av dessa. 

Förlorad arbetsinkomst 

9 § 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalda 

lämna in ett intyg där aktuell timlön framgår. Intyget ska lämnas till 
nämndens sekreterare. Intyget måste förnyas årligen. Vid eventuella 

löneförändringar, eller andra förändringar som kan påverka ersättningens 
storlek ska omgående ett nytt intyg lämnas in. 

10 § 

Ersättning betalas ut för den faktiska sammanträdestiden samt eventuell 
restid till/från sammanträdet. Om ersättning ska betalas ut för ytterligare tid 

utöver detta krävs ett intyg från arbetsgivaren. 

Förtroendevald som sammantaget uppbär årsarvode om högst 30 procent har 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst utan beloppsbegränsning.  

11 § 

Förtroendevald som kan påvisa förlorad arbetsinkomst men inte till vilket 

belopp har rätt till ersättning grundad på den sjukpenninggrundande 
inkomsten SGI. Om SGI inte utgör tillräcklig grund för fastställande av 
förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalde möjlighet att styrka denna på 

annat sätt. Den förtroendevalde ska, vid varje års ingång, till nämndens 
sekreterare lämna ett intyg där aktuell SGI framgår. 
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12 § 

Rätten till ersättning inkluderar även nödvändig tid för resa till och från 

sammanträdesplats samt tid för praktiska förberedelser föranledda av detta. 

Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

13 § 

Rätten till ersättning enligt § 8 inkluderar nödvändig ledighet för 
förtroendevald med oregelbundna arbetstider eller särskilda 

arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att den 
förtroendevalde skall fullgöra sin ordinarie arbetstid i anslutning till 
sammanträde eller motsvarande. 

Förtroendevalda utan fast anställning som behöver tacka nej till arbetspass 
på grund av sammanträde med fullmäktige, nämnd eller styrelse har rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

För att ersättning för sådan tid ska betalas ut krävs ett intyg från 
arbetsgivaren. 

Förlorad semesterförmån 

14 § 

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Härnösands kommun gått 
miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för 

detta. 

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av 
arbetsgivare eller dess representant. Intyg som styrker förlorad 

semesterförmån inlämnas årsvis till löneneheten. 

Förlorad pensionsförmån  

15 § 

Förtroendevalda omfattas av pensionsbestämmelsen OPF-KL18. 

Förtroendevalda som sedan tidigare omfattas av PBF kvarstår i denna 
bestämmelse. 

Bestämmelser i OPF-KL18 (Omställningsstöd och Pension för 

Förtroendevalda inom kommuner och landsting) reglerar pensionsavsättning 
för förtroendevalda som tidigare omfattas av OPF-KL14 eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattas av PBF. 

Resekostnader och traktamentsersättning 

16 § 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom 
kommunen utgår för färdsätt som innebär lägsta möjliga kostnad och minst 

påverkan på miljön. 

Resekostnader till och från sammanträdesplats eller motsvarande ersätts med 
utgångspunkt från folkbokföringsadressen. Traktamenten utgår i enlighet 

med de kommunala traktamentsavtalen.  
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Resekostnader för resa med taxi ersätts endast om berörd nämnds presidium 
beslutar godkänna det. 

De förtroendevalda som sammantaget uppbär årsarvode motsvarande lägst 
31 procent omfattas ej av § 16 

Kostnader för barntillsyn 

17 § 

Ersättning utgår för påvisade kostnader, till följd av deltagande i 

sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som tillhör den 
förtroendevaldes familj och som ej fyllt l0 år. Om särskilda skäl föreligger 
kan ersättning utgå även för tillsyn av äldre barn. Ersättning betalas dock 

med högst l procent av grundbeloppet. Ersättning betalas inte för tillsyn, som 
utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för 

tid då barnet vistas i den kommunfinansierade barnomsorgen. 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller  svårt sjuk 

18 §  

Ersättning utgår för påvisade kostnader, till följd av deltagande i 
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av funktionshindrad 

eller svårt sjuk person som vårdas permanent i den förtroendevaldes hem. 

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning  

19 § 

Ersättning utgår, till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande, 

till förtroendevald med funktionsnedsättning för särskilt uppkomna 
kostnader som ej ersatts på annat sätt. Här avses kostnader för resor, 
ledsagare, uppläsning av handlingar eller liknande. 

Övriga kostnader 

20 § 

För övriga kostnader än de som omfattas av § § 14-19 utges ersättning om 
den förtroendevalde kan påvisa att särskilda skäl förelegat. Ersättning utges 
ej om den förtroendevalde bedöms ha rimliga möjligheter att omdisponera 

arbete eller på annat sätt kunna förhindra kostnadens uppkomst. 

Ersättning för övriga kostnader ersätts endast om berörd nämnds presidium 

beslutar godkänna det. 

Förutsättningar för utbetalning av begärd ersättning 

21 § 

För att få ersättning skall den förtroendevalde styrka uppkomna kostnader 
och anmäld närvaro. Deltagande vid förrättning som faller utanför den 

ordinarie nämndsorganisationen ska styrkas med närvarolista eller protokoll. 

Uppvisad kallelse till förrättning räcker ej för utbetalning av arvode. 
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Utbetalning av förtroendevaldas ersättning 

22 § 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Ersättningen för redovisat 
sammanträde eller förrättning utbetalas vid närmast påföljande 

löneutbetalningstillfälle. 
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2 Administrativt stöd 

Arbetsplats  

23 § 

Kommunfullmäktiges ordförande, förtroendevalda eller person med 

förtroendeuppdrag med ett månadsarvode på minst 50 procent har rätt till en 
kontorsarbetsplats. Detta omfattar  

• del av möblerat rum i kommunens lokaler 

• bärbar dator samt dockningslist med skärm enligt gällande 
kommunstandard inklusive internetuppkoppling, e-post-adress harnosand.se, 

standardprogram samt tillgång till nätverksskrivare  

• telefonanknytning och telefon  

• postfack för internpost och inkommande post  

• tillgång till kopiator  

• tillgång till dagstidning lokaltidning.  

Om den bärbara datorn används på annan plats kan ersättning för personligt 
utlägg begäras.  

Mobiltelefon  

24 § 

Kommunfullmäktiges ordförande, person med förtroendeuppdrag med ett 
månadsarvode på minst 50 procent samt ordförande/vice ordförande i 
nämnder har rätt till mobiltelefon inklusive abonnemang som beställs genom 

kommunens försorg inom ramen för gällande ramavtal.  

Kommunens riktlinjer för mobiltelefon gäller även för förtroendevalda med 

rätt till mobiltelefon inklusive abonnemang.  

iPad 

Digital utrustning 

25 § 

Alla förtroendevalda i Härnösands kommun har rätt till iPad som beställs 

genom kommunens försorg inom ramen för gällande ramavtal.  

Ledamoten disponerar iPaden under mandatperioden. Efter mandatperiodens 

slut, eller om ledamoten avgår under mandatperioden, ska iPaden med 
tillbehör återlämnas. 

Om ledamoten avgår i förtid, eller vid mandatperiodens slut, ska den 

förtroendevalda kunna köpa loss ipaden till restvärdet. 

Förtroendevalda i Härnösands kommun har rätt till den digital utrustning 

som behövs för att utföra uppdraget. Den digitala utrustningen kan till 
exempel vara bärbar dator eller iPad. Utrustningen beställs genom 
kommunens försorg. 
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Ledamoten disponerar utrustningen under mandatperioden. Efter 
mandatperiodens slut, eller om ledamoten avgår under mandatperioden, ska 

utrustningen med tillbehör återlämnas. 

Vilken digital utrustning som behövs till respektive uppdrag beslutas av 
fullmäktiges presidium. 

Vid upphörande av uppdrag ska den förtroendevalda kunna köpa loss iPad 
till restvärdet, dock lägst 300 kr. 

Om iPad eller dator inte lämnas tillbaka inom en månad efter att 
Kommunfullmäktige behandlat ärendet om uppdragets avslut debiteras den 
förtroendevalde datorns/iPadens restvärde dock lägst 1000:- 

Möteslokaler  

26 § 

Gruppledare har rätt att kostnadsfritt disponera sammanträdesrum i 
kommunens kontorslokaler för möten med sin partigrupp inför 
kommunfullmäktige, nämndsmöten eller styrelsemöten i kommunala bolag.  

Denna rätt omfattar inte andra politiska möten, t ex medlemsmöten med 
partiet, föreningsmöten mm. Sammanträdesrummen i kommunens 

kontorslokaler är avsedda för möten anordnade av kommunen.  

Övrigt  

27 § 

All utrustning enligt ovan ägs av kommunen. När förtroendevald eller person 
med förtroendeuppdrag lämnar sitt uppdrag ska utrustningen återlämnas till 

kommunen.  

28 § 

Samtliga förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag ska ha har 
rätt till en e-postadress harnosand.se. Kommunens kommunikation med 
förtroendevalda sker via harnosand.se-adressen. Detta gäller även de 

kommunala bolagen. 
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3 Ledigheter m.m. 

Ledighet från uppdrag för förtroendevald med årsarvode om 1-39 
procent av heltid 

29 § 

För förtroendevald som sammantaget innehar förtroendeuppdrag 
motsvarande 1-39 procent av heltid gäller punkterna a) och b) nedan  

a) Om den förtroendevalde på grund av sjukdom ej kan fullgöra sitt uppdrag 
ska månadsarvodet reduceras. Anmälan skall göras till berörd nämnd/HR-

avdelning. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag oavsett 
månad, 

b) Förtroendevald kan erhålla ledighet från uppdrag av annan orsak än 

punkten a). Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges presidium.  
Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag, oavsett månad. 

Ledighet från uppdrag för förtroendevald med årsarvode om minst 40 
procent av heltid 

30 § 

Förtroendevald som sammantaget innehar förtroendeuppdrag motsvarande 
minst 40 procent av heltid omfattas av nedanstående bestämmelser 

Förtroendevald har, efter anmälan till berörd nämnd, rätt till betald ledighet 
från förtroendeuppdraget.  

Ledigheten motsvarar 32 arbetsdagar per år, 

Heltidsengagerad förtroendevald anses fullgöra en arbetsvecka om 40 
timmar. För deltidsengagerad förtroendevald som fullgör mindre än fem 

arbetsdagar per helgfri vecka, beräknas en ledighetskoefficient på samma 
sätt som för arbetstagare i kommunen,  

a) För varje ledighetsdag utgår ett dagstillägg som utgör 18,4% av 
årsarvodet, dividerat med 365. Dagstilläggen, 32 stycken, utbetalas i 
juli månad, oavsett när under året ledigheten tas ut. Ledighet som inte 

uttagits under kalenderåret kan ej sparas till ett senare år. Kontant 
ersättning för ej utnyttjad ledighet utgår ej,  

b) Förtroendevald som p.g.a. sjukdom är oförmögen att fullgöra sitt 
uppdrag har rätt till ledighet och erhåller arvode motsvarande sjuklön 
i enlighet med sjuklönelagen och kollektivavtalet Allmänna 

Bestämmelser. Anmälan skall göras till berörd nämnds 
sekreterare/HR – avdelning. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per 

frånvarodag, oavsett månad, 

c) Förtroendevald har rätt till ledighet när föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning utges från Försäkringskassan. Den förtroendevalde 

erhåller också föräldrapenning i enlighet med Allmänna 
Bestämmelser. Anmälan skall göras till berörd nämnds 

sekreterare/HR-kontor. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per 
frånvarodag oavsett månad, 

d) Under ledighet för enskilda angelägenheter kan förtroendevald, om 

synnerliga skäl finns, medges behålla månadsarvodet under högst l0 
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arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära 
anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och 

gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med 
nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, 
sambo, barn, förälder, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och 

farföräldrar. Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges presidium,  

e) Förtroendevald kan erhålla ledighet från uppdraget av annan orsak än 

punkterna a-d. Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges 
presidium. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag 
oavsett månad. 
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4 Övrigt 

Tolkning av arvodesregler 

31 § 

Fullmäktiges presidium har tolkningsrätt för reglementet, och eventuella 

oklarheter eller skiljaktigheter avgörs av dem. 

Omfördelning av arvode 

32 § 

Nämndernas presidium kan välja att omfördela arvodet inom sig. Beslut om 

en sådan omfördelning tas av fullmäktige. 
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5 Månadsarvoden 

Årsarvoden m.m. 2023-2026. 

Årsarvoden beräknas på ett arvode för en riksdagsledamot. 80 % av ett 
riksdagsarvode utgör 100 % i Härnösands kommun. Arvodet uppräknas årligen 

den 1 januari utifrån de ändringar som skett i riksdagsledamöternas arvoden.  

Kommunfullmäktige 

Ordförande: 20 %  

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

Gruppledare 

För partier med 1-4 mandat: 4 % 

För partier med 5 eller fler mandat: 6 % 

Gruppledare: 3 % 

Kommunstyrelse 

Ordförande: 120 110 %  

Förste vice ordförande: 100 %  

Andre vice ordförande: 100 % 

Arvodena för de vice ordförandena i kommunstyrelsen kan delas upp på 

flera personer, dock bara inom respektive politiskt block.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförande, förste och andre vice ordförande arvoderas genom 
ordförandeskap i kommunstyrelsen, ingen ytterligare ersättning utgår för 
ordförandeskap i arbetsutskottet. 

Ledamot och ersättare: 3 % 

Skolnämnd 

Ordförande: 80 %  
Förste vice ordförande: 15 %  

Andre vice ordförande: 15 % 

Socialnämnd 

Ordförande: 85 % 

Förste vice ordförande: 20 % 

Andre vice ordförande: 20 %  

Samhällsnämnd 

Ordförande: 75 %  
Förste vice ordförande: 15 %  

Andre vice ordförande: 15 %  

Arbetslivsnämnd 

Ordförande: 50 %  
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Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

 
Härnösand Energi & miljö AB 

Ordförande: 25 % 

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 % 

Ledamot: 5 3 %  

AB Härnösandshus 

Ordförande: 20 %  

Förste vice ordförande: 5 % 

Andre vice ordförande: 5 % 

Ledamot: 5 3 %  

Technichus Mittsverige AB 

Ordförande: 10 % 

Förste vice ordförande: 5 %  

Andre vice ordförande: 5 %  

Ledamot: 3 %  

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Ordförande: 2 %  

Valnämnd 

  Valår Icke valår 

Ordförande:   10 %   2 %  

Förste vice ordförande: 5 % 1 % 

Andre vice ordförande:  5 % 1 %  

Ersättning 200 kronor/timmen ges till valnämndens ledamöter för arbete i 
samband med valdagen samt arbete dagen före valdagen. 

Revisorer 

(3 % i kommunala bolag) 

Ordförande: 25 %  

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

Ledamot: 5 %  

Överförmyndare 

Ordförande: 26 % 

Ersättare: 10 %  
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Sammanträdes- och förrättningsarvode 

För ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar utgår ersättning 

med 600 700 kronor per sammanträde eller förrättningsdag. 

Justering av protokoll  

Nämnd - ledamot i nämnd erhåller 0,5 sammanträdesarvode samt 

reseersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid justering av 
protokoll 

Fullmäktige – ledamot i fullmäktige erhåller sammanträdesarvode samt 
reseersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid justering av 
protokoll 

 

  



Härnösands kommun 
Datum 

2022-02-01 
  

  
Sida 

17(17) 
 

 

6 Bilaga 1Antal förtroendevalda i nämnder, styrelser och 
bolag 

Nämnder 

Namn Ordinarie ledamöter Ersättare 

Arbetslivsnämnden 9 7 

Kommunstyrelsen 15 15 

Kommunstyrelsens 
AU 

7 7 

Krisledningsnämnd 7 7 

Revisorer 9 1 per parti som finns 

i KF 

- 

Samhällsnämnden 11 7 

Skolnämnden 11 7 

Socialnämnden 11 7 

Valnämnd 5 5 

Överförmyndare 1 1 

 

Kommunala bolag 

Namn Ordinarie ledamöter Ersättare 

Härnösandshus 5 7 5 

Härnösands Energi och 

Miljö AB 

7 7 

Technichus 
MittSverige AB 

 

4 5 3 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§2 KS2021-369 

Reviderat Reglemente – Ekonomiska ersättningar och 
ledigheter för 2023-2026 

Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationens 
beslut 
Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2023-2026, 

att utöka styrelsen för Härnösandshus AB från 5 till 7 ledamöter, 

att utöka styrelsen för Techichus i Mittsverige AB från 4 till 5 ledamöter 

att revisionen ska bestå av 1 ledamot från varje parti som finns representerat 
i kommunfullmäktige,  

att i övrigt lämna den politiska organisationen oförändrad, samt 

att förklara beredningens uppdrag avslutat. 

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

Ordförande finner att beredningen beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Bakgrund 
Inför varje ny mandatperiod sker en översyn av befintligt reglemente för 
ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda. 

Beredningen föreslår inga förändringar i den politiska organisationen. 

I reglementet för ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 
föreslås en del förändringar. 

Det gäller förtydliganden bland annat av vilka arbetsuppgifter som ingår i 
årsarvoden, förtydligande av vilka uppgifter som åligger gruppledare i 
kommunfullmäktige samt en del uppdateringar vad gäller rätt till teknisk 
utrustning för förtroendevalda. 

I övrigt föreslås förändringar i storleken på styrelsen i Härnösandshus där 
förslaget är en ökning från 5 till 7 ledamöter samt Technichus där förslaget 
är en ökning från 4 till 5 ledamöter. Revisionen föreslås innehålla 1 ledamot 
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per parti som finns representerat i fullmäktige, istället för dagens 9 
ledamöter. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En exakt kostnadsberäkning på förändringarna har inte gjorts men förslaget 
innehåller både uppräkning av befintligt sammanträdesarvode som en 
sänkning av månadsarvodet för ledamöter i bolagsstyrelsen som för 
gruppledarna i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förslag reviderat Reglemente – ekonomiska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2023-2026 

 

______  



Remissvar reglemente 

 

Gällande 3§  

Förtroendevald med årsarvode 1–30% anser miljöpartiet de gröna att Sammanträdesarvode samt 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska även utgå vid förberedande möte inför sammanträde med 

berörd nämnd. 

Gällande 4§  

Vice ordförande med årsarvode 1-30% har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för 

sammanträde med den nämnd eller styrelse som som ordförandeskapet gäller.  

Gällande bilaga månadsarvoden Bolagen  

Om inte annan reglering förhindrar det föreslår vi att ledamöter i bolag istället för månadsarvodering 

ges mötesarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst liks fullmäktiges och andra nämnders 

ledamöter. 

 

 

Miljöpartiet de gröna Härnösand 



Från: Eva Olstedt-Lundgren <eva@qlurix.se> 
Skickat: den 1 december 2021 14:01 
Till: Ina Lindström Skandevall 
Kopia: Camilla Nilsson 
Ämne: Remiss arvoden 
 
Hej 
Sorry men vi missade att detta skulle in igår 
 
Hoppas du kan notera Liberalernas synpunkter ändå: 
 
* Arvoden ordf. Soc och skola- ska vara lika höga  
* arvode till KSO, Max 100% 
* ersättning gruppledare, lika stort oavsett partiets storlek  
* vid arvoden över 30% ej kunna ha tre ersättningar, fast arvode, mötesarvode och förlorad 
arbetsinkomst  
 
 
Med vänlig hälsning  
Eva  







 
Anders Gäfvert 
Gruppledare  

 
Härnösand 211115 

 
 

Remissvar 
”Reglemente - ekonomiska ersättningar för förtroendevalda” 
 
 

Moderaterna tycker i stort att det nya reglementet är bra och stödjer förslaget, vi har dock 
några krav på tillägg/ändringar i dokumentet, se kursivt nedan… 

 
 

- att även ordförande under 30 % ska få förlorad arbetsförtjänst dvs stryka §4 
- att ingen utökning av antalet ledamöter i styrelserna görs 

- att ett utskott i socialnämnden inrättas för att sköta jourtelefonen (Kostnaden   
  belastar socialnämndens budget) 
- att det ska vara 1 ersättare för överförmyndarnämnden, inte två 

-att revisionen ska bestå av 1 representant från vart och ett av kommunfullmäktiges 
partier  
 

 

 

Moderaterna i Härnösands Kommunfullmäktige, gm// 

 

Anders Gäfvert  Kristoffer Bodin 

Gruppledare   1:e vice ordf. Kommunfullmäktige 



Från: Alireza Samadi <alireza.samadi@vansterpartiet.se> 
Skickat: den 27 november 2021 11:00 
Till: centraldiariet@harnosand.se; kommun@harnosand.se 
Kopia: Martin Nelden; Lasse Spång; Karin Wester Lundquist; Natalia Sjöberg; Helena 

Grönhagen; Janet Harling 
Ämne: Remissvar på förtroendemannaorganisation 2023-2026  från Vänsterpartiet 

Härnösand 
Bifogade filer: Remissvar på förtroendemannaorganisation2023.docx (1).pdf 
 
Prioritet: Hög 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
  

Hej 

Bifogat hittar ni Vänsterpartiet Härnösands remissvar på förtroendemannaorganisation 2023-2025.  

  

  

  

 
Vänliga hälsningar 
 
Alireza Samadi 
Ordförande 
Vänsterpartiet Härnösand 
 
Telefon: 073-020 00 51 



Vänsterpartiet Härnösand 2021-11-27

Remissvar på förtroendemannaorganisation 2023-2026

Vänsterpartiet vill ha ersättningar som motsvarar vanliga inkomster.

Vi anser att dagarvode på 600 kr per möte och ersättning för max två möten per dag
bör vara kvar.

Detta utifrån att vi som förtroendevalda också behöver ta kommunens ekonomiska
situation på allvar och bidra med den besparing ett oförändrat mötesarvode kan ge.

Vi anser även att ersättning för förlorad arbetsförtjänst för vice ordförande i
nämnder bibehålls.

Ersättningar bör ej överstiga 100 % för förtroendevalda oavsett uppdrag.

Vänsterpartiet ställer sig positiv till övriga förslag i utredningen.

För Vänsterpartiet Härnösand antaget på styrelsemöte 2021-11-20.

Styrelsen Vänsterpartiet Härnösand

genom Alireza Samadi, ordförande



Centerpartiet Härnösand 
 

Brunnshusgatan 6 
871 31 Härnösand 

 
centerpartiet.se/harnosand 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remissvar Reglemente – Ekonomiska ersättningar 
och ledigheter för förtroendevalda 2023-2026 

Centerpartiet har tagit del av det utkast som har sänts ut på remiss och anser att förslaget i stort 
har tagit hänsyn till förutsättningar för förtroendevalda att vara en del av den demokratiska 
processen och att ersättningarna står i proportion till den arbetsbelastning som de olika 
uppdragen innebär.  

Centerpartiet anmärker dock på att det saknas förslag om ersättning vid justering av protokoll 
vilket riskerar att personer som bor eller verkar utanför stadskärnan inte ges samma möjlighet att 
ta sig an ett sådant uppdrag. Det är såklart inte balanserat att fullt sammanträdesarvode utgår vid 
justering men kostnaden för eventuell resa och eventuellt inkomstbortfall är såklart densamma 
som vid sammanträde. Centerpartiet föreslår därför att reseersättning, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst samt halvt sammanträdesarvode beviljas för justering av protokoll. 

I alla fall utom ett är antal ledamöter udda, Technichus Mittsverige AB. Centerpartiet anser inte att 
det är rimligt att ett kommunalt bolag ska stå utanför den princip om udda antal ledamöter som 
gäller i såväl övriga kommunala bolag som nämnder. Vi föreslår därför att antalet ledamöter i 
Technichus Mittsverige AB justeras. 

Centerpartiet noterar också att Härnösands Kommun har relativt höga kostnader för den politiska 
verksamheten om vi ser till jämförbara kommuner, i synnerhet utmärker sig revisionen. Det vore 
därför bra att se hur andra kommuner arbetar för att lyckas hålla nere kostnaderna samtidigt som 
vi bibehåller en stark demokrati. 

REMISSVAR 
2021-11-17 

Sida 1 (1) 
 
 

Centerpartiet Härnösand 
 

Johan Wester 
Kretsordförande 
070-694 37 48 
johan.wester@centerpartiet.se 



Från: Ingemar Wiklander 
Skickat: den 4 oktober 2021 10:00 
Till: Ina Lindström Skandevall; Bengt Göran Norlander 
Ämne: Svar på Remiss för översyn av arvoden och den politiska 

organisationen 
 
Hej! 
På uppdrag från styrelsen för Kristdemokraterna i Härnösand har jag följande svar:  
 

 Vi tycker att det är ett väl genomarbetat förslag till reglemente 
 Förändringarna har gjorts tydligare speciellt då det gäller tolkning av arvodesreglerna 
 De förändringar som har gjorts av månadsarvoden och sammanträdesarvoden är gjorda utifrån 

både omvärldsanalys och ett nuläge. 
 

Så vårt förslag blir att vi antar förslaget för vidare beredning och beslut i Kommunfullmäktige. 
 

Med vänliga hälsningar 
Ingemar Wiklander 
Majoritetsföreträdare Kristdemokraterna 
Mobil:  +46 70-300 96 79 (+46 72-741 32 59 privat) 
E-post: ingemar.wiklander@harnosand.se 
Hemsida: harnosand.se 

 
 
 
 

Från: Ina Lindström Skandevall <ina.lindstrom@harnosand.se>  
Skickat: den 22 september 2021 08:40 
Till: Ann-Charlotte Visén <ann-charlotte.visen@harnosand.se>; Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; 
Ingemar Wiklander <ingemar.wiklander@harnosand.se>; Anders Gäfvert 
<anders.gafvert@harnosand.se>; Christina Lindberg <christina.lindberg@harnosand.se>; Eva Olstedt 
Lundgren <eva.olstedt.lundgren@harnosand.se>; Glenn Sehlin <glenn.sehlin@harnosand.se>; Sven Åke 
Hamrin <ake.hamrin@harnosand.se> 
Ämne: Remiss till partierna från beredningen för översyn av arvoden och den politiska organisationen 
 
Hej! 
 
Alla partier ges nu möjlighet att yttra sig om förslaget på reviderat Reglemente – Ekonomiska 
ersättningar för förtroendevalda. Förslaget har arbetats fram av fullmäktiges beredning för översyn av 
arvoden och den politiska organisationen. 
 
Sista svarsdag är 30 november, och partiernas svar skickas till ina.lindstrom@harnosand.se 
 
//Ina 
 
Ina Lindström 

mailto:ingemar.wiklander@harnosand.se
mailto:ina.lindstrom@harnosand.se
mailto:ann-charlotte.visen@harnosand.se
mailto:britta.thyr@harnosand.se
mailto:ingemar.wiklander@harnosand.se
mailto:anders.gafvert@harnosand.se
mailto:christina.lindberg@harnosand.se
mailto:eva.olstedt.lundgren@harnosand.se
mailto:glenn.sehlin@harnosand.se
mailto:ake.hamrin@harnosand.se
mailto:ina.lindstrom@harnosand.se


Utredare 
Härnösands Kommun 
 
Tfn 0611-34 80 17                        vxl 0611-34 80 00 
 
Postadress:                                   Besöksadress: 
Härnösands kommun                  Rådhuset 
871 80 Härnösand                        Nybrogatan 8 
                                                         871 31 Härnösand 
 



Remiss till partierna från beredningen för översyn av arvoden  
och den politiska organisationen 
 

Synpunkter från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp. Komplettering till tidigare 
inlämnade synpunkter från Socialdemokraterna 

 
2021-11-30 
 
 
§3 Årsarvoden 1-30 procent och §4 Särskilda regler för ordförande och vice ordförande.  
Bra om det klargörs vilka förväntningar som finns men dessa paragrafer behöver förtydligas. Det är 
till viss del motsägelsefulla. Eftersom ordförande och vice ordförande har olika procent går det inte 
att bestämma generellt vad som ska ingå i arvodet eller ej. Utred tillsammans med ordföranden/vice 
ordföranden vilka uppgifter som är rimliga att ingå i arvodet vid olika %-satser enligt avsnittet 5 
Månadsarvoden. 
 
Det kan också uppstå perioder där mer tid behöver läggas. Det bör vara ok om det informeras om.  
 
 
Förlorad pensionsförmån 
15 § 
Ersättning för förlorad pensionsförmån för den som har mindre än 30% och en privat arbetsgivare.  
Ryms det inom de avtal som tas upp i texten? Hur ansöker man om ersättning? 
 
 
5 Månadsarvoden 
Konstruktionen för Arvodet för Gruppledare bör behållas. Dvs att fler mandat ger en högre 
ersättning. Det är skillnad på att vara gruppledare för 2 personer eller 16 (+ersättare). Det är dock 
rimligt att sänka ersättningen eftersom uppdraget ändrats.  
Förslag: 
För partier med 1-4 mandat: 3 %  
För partier med 5 eller fler mandat: 5 %  
Gruppledare: 3 % 
 
I övrigt ställer vi oss bakom de synpunkter som lämnats tidigare från Socialdemokraterna. 
 
 
 
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
gm 
Lotta Visén, gruppledare 



Kommunfullmäktige 

PROTOKOLLSFÖRSLAG 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-06 
Dnr 

Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

Avsägelser 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelsen från Myriam Estrella Näslund (MP) som ersättare i 
kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelsen från Malin Lövkvist (S) som ersättare i 

kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelsen från Lina Halvarsson (S) som nämndeman i 

Ångermanlands Tingsrätt, 

att bevilja avsägelsen från Myriam Estrella Näslund (MP) som ersättare i 
kommunstyrelsen, 

att bevilja avsägelsen från Josef Lukaszewicz (S) som ledamot i 
arbetslivnämnden, 

att bevilja avsägelsen från Ingrid Mähler (S) som ledamot i socialnämnden.  

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.    

______ 



Kommunfullmäktige 

PROTOKOLLSFÖRSLAG 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-06 
Dnr 

Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

Valärenden 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast ordning utses till 
ersättare i kommunfullmäktige Myriam Estrella Näslund (MP),  

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

ersättare i kommunfullmäktige efter Malin Lövkvist (S), 

att välja Aleksei Landychev (SD) som ledamot i skolnämnden. 

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.    

______ 



Postadress 

Härnösand kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 

Kommunfullmäktige 

Jeanette George, 0611 34 80 16 
jeanette.george@harnosand.se 

PROTOKOLLSFÖRSLAG 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-02-16 
Dnr 

KS/2022-000010 

Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

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. 

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2021 

Skolnämndens verksamhetsberättelse 2021 

Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2022 

Samhällsnämndens verksamhetsplan 2022 

Skolnämndens verksamhetsplan 2022 

Socialnämndens verksamhetsplan 2022 

Beslut från Konkurrensverket – Norrsken AB 

Skrivelse från Konkurrensverket avseende kommunal 
kompetens på fiber- och bredbandsområdet 

Skrivelse tillgodohavande i Kramfors kommuns 
koncernkontosystem 

Jeanette George 
Kommunsekreterare 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-27 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 12 Dnr 2022-000012 1.1.3.0 

Verksamhetsberättelse samhällsnämnd 2021 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen samt  

att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 
ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från 

kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen 
presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt 
framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på 

de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det 
ekonomiska utfallet på drift och investeringar. 

Socialt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på ett positivt sätt för kommunens medborgare. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 

bidragit på positivt sätt för miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsnämnden har ett underskott mot budget på 5,3 miljoner kronor för 

driftsbudgeten. Kostnaderna följer budget men ett intäktsbortfall under året 
påverkar resultatet negativt. För investeringsbudgeten har samhällsnämnden 
ett överskott på totalt 16 miljoner kronor. Regleringar för tidigare års 

investeringar bidrar till största delen till överskottet på investeringarna.   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-24 

Rapporten verksamhetsberättelse Samhällsnämnden 2021      

______  

 



Verksamhetsberättelse 2021 

2021-12-31 

Samhällsnämnden
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och 

byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och 

ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar 

i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och 

friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, 

skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd 

för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel.  Nämnden ansvarar även för 

skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, 

inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning 

där produktionsköket Navet ingår. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.  

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 

prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse  
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
Fritid 

Efter sommaren invigdes Härnösands Fritidsgård i helt nya lokaler på Magasinsgatan vilket blivit ett 

populärt besöksmål för stadens ungdomar. Under hösten beslutades också att bygga en ny sporthall 

på Ängevallen, vilket kommer att bli ett stort lyft för föreningslivet eftersom Härnösand idag saknar 

fullstora ytor för inomhusidrotterna. 

Trafik 

Kollektivtrafiken i tätorten har genomgått stora förändringar med en helt ny trafik från och med 

december med en förbättrad turtäthet, samt två nya kvällsturer som innebär att det finns fungerande 

trafik fram till kl. 22.00 måndag-fredag. 

Miljö 

Tillsynsarbetet inom livsmedel och miljöskydd har genomförts med nya arbetssätt kopplat till covid-

rekommendationer. Den tillsyn som kan göras genom andra sätt än besök på plats har prioriterats. 

Avdelningen har även fått fortsatt ansvar för trängseltillsyn på restauranger och caféer i och med 

Folkhälsomyndighetens förlängda föreskrifter. Detta har lett till att tillsynen för livsmedel inte hunnits 

med som planerat. Kommunen har beviljats statligt bidrag för trängseltillsyn och en konsult har hjälpt 

till med tillsynen för livsmedel. 

Plan & Bygg 

I likhet med våren och sommaren 2020 så har plan- och byggavdelningen haft ett ökat tryck på 

bygglovsansökningar och anmälningsärenden under 2021, främst från privatpersoner. Ökningen 

tolkades som en följd av Covid-19 pandemin då fler människor semestrade hemma och då investerade 

mer i sin hemmamiljö. Denna ökning i kombination med ett flera större bygglovsärenden och den 

pågående vindkraftsetableringen i Viksjö har gjort att bygglovshandläggarna haft en mycket hög 

arbetsbelastning under året. Trots denna ökning hanteras i dagsläget majoriteten av ärenden inom 

den lagstadgade tiden i servicegarantin som infördes vid årsskiftet 2018/2019. 

Utvecklingen av Saltviksområdet, både med ny detaljplan för vård- och omsorgsboende samt 

industriområdet inom Västra Saltvik för möjliggörande av en ny större etablering har varit viktiga 

ärenden inom samhällsnämndens ansvar. 

Teknik 

Kommunfullmäktige tog i slutet av 2021 beslut att ge samhällsnämnden i uppdrag att starta de 

utredningar och projektering av en ny Nybro så byggprojektet kan påbörjas 2024 för att stå klar 2026. 

I somras upptäcktes brister i kajkonstruktionen längs Skeppsbron. Samhällsnämnden har under hösten 

åtgärdat dessa brister efter en omfördelning inom investeringsbudgeten. Åtgärderna har gjort att 

Skeppsbron kan fortsätta vara tillgänglig för medborgarna under många år.  

Teknikavdelningen har godkänt betydligt fler transportdispenser än vanligt. Över 700 dispenser har 

hanterats mot normala 2–5 stycken/år, där vindkraftstransporterna till Viksjöområdet är orsaken till 

den stora ökningen. 

Kostavdelningen 
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Från årsskiftet är kostavdelningen numera en del av samhällsförvaltningen efter att tidigare ha tillhört 

kommunstyrelseförvaltningen. Direkt efter flytten till samhällsnämnden genomfördes en 

organisationsändring med tre enhetschefer under en verksamhetschef. 



 

Samhällsnämnd  Verksamhetsberättelse 2021  Påbörjad  5 [16] 

3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
2021 fick teknikavdelningen uppdraget från kommunstyrelsen att genomföra en ”skrotbilskampanj” 

med målet att få bort fler skrotbilar på landsbygden. Under denna kampanj har 55 stycken bilar utöver 

det ”normala” hämtats in och skrotats, vilket minskat antalet övergivna bilar i kommunen 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser 

 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Nöjdhet med 

gång- och 
cykelvägar 

51 53 53 49 48  

Kommentar: 

Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av belysning, underhåll, snöröjning och 
skötsel på gång- och cykelvägar. I år har undersökningen ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig. 
Enligt resultatet för utbud gång- och cykelvägar är 75% nöjda eller ganska nöjda. Gällande trafiksäkerhet är 
medborgarna nöjda eller ganska nöjda med 74%. Underhåll och skötsel l igger på 61% som är nöjda eller 

ganska nöjda. Gällande snöröjning är 46% nöjda eller ganska nöjda. 
Vi konstaterar att medborgarna är mest nöjd med utbud av gång- och cykelvägar och minst nöjd med 
snöröjningen. Då siffrorna inte är jämförbara med tidigare års resultat kommer kommunen att hålla fast vid 

de strategiska åtgärderna som leder ti l l  ökad nöjdhet på sikt. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Nöjdhet med 
fritidsmöjligheter 

 63  63 65  

Kommentar: 

Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av kultur - och fritidsmöjligheter. I år har 
undersökningen ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig. Årets resultat är visar 86% är tycker är 
öppettiderna är mycket eller ganska bra, möjligheterna att använda fritidsanläggningar tycker 86% är mycket 

eller ganska bra. Til lgången på belysta motionsspår tycker 86% är mycket eller ganska bra, ti l lgången til l  
allmänna träningsplatser tycker 70% mycket eller ganska bra. 93% tycker att utbudet av fri luftsområden är 
mycket eller ganska bra. Kommunen ligger högt i  jämförelse med övriga kommuner och verksamheten 
kommer att jobba vidare med de strategiska aktiviteterna för att bevara nöjdheten. Överlag ä r medborgarna 

mycket nöjda med de fritidsmöjligheter som kommunen erbjuder. 

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

INSIKT, 

Servicemätning 

79 83 80 78   

Kommentar: 
Insikt är mätning av nöjdheten hos de som har haft ärenden inom kommunen, indelat i  olika områden, där 
maxvärdet är 100. Värden över 62 bedöms som godkänt, över 70 som högt och över 80 som mycket högt. 

Årets resultat för företag är index 89 och för övriga 77. Totalt ger det index 83 och därmed är målet uppfyllt. 
Verksamheten kommer att fortsätta med de strategiska åtgärderna för att behålla nöjdheten. 
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Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 
 

Mått Mål 2021 Senaste 

utfall 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Möjligheten att 
använda 

kollektivtrafiken 
för resor 

5.1 5.1 5.1 4.9 5.4  

Kommentar: 

Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av möjligheten att använda 
kollektivtrafik. I år har undersökningen ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig. På frågan hur enkelt 
det är att använda kollektivtrafik ti l l jobb, skola och annan sysselsättning svarade 55% att det var mycket 
eller ganska bra möjligheter. 36% svarade att det mycket eller ganska bra möjligheter att använda 

kollektivtrafiken för att tas sig ti l l  fritidsaktiviteter. Under 2021 har l injenätet förbättrats med målet att öka 
möjligheten att använda kollektivtrafiken til l arbete och fritidsaktiviteter. Samhällsnämndens förh oppning är 
att resultatet för 2022 visar att satsningen gett resultat. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andel km körda 

med ej fossilfria 
bilar 

      

Kommentar: 

60 % har vår totala km har körts av miljöbilar och andelen miljöbilar av totala fordonsantalet är 72 %! 
 

Mått Mål 2021 Senaste 

utfall 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

CO2-
ekvivalenter/ kg 
inköpta 

livsmedel 

2.10 2.46  2.53 2.28  

Kommentar: 
När det gäller målet att minska koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel (CO2e/kg livsmedel) så har 

kostavdelningen under året gjort flera åtgärder. Arbetat med recept, bytt ut en del av köttet mot 
växtbaserat protein, vitkål eller morötter. Haft en temavecka ”hållbara mål tider” ti l l skolan och förskolan 
samt vägt matsvinnet för att visa hur mycket det påverkar klimatet. Kostavdelningen har inte nått målen 2,1 
CO2e/kg då det visade sig vara för lågt satt, för enligt de globala målen för hållbar utveckling (agenda 2030) 

ska utsläppet halveras fram til l  2030. Räknar man utifrån år 2020 då utsläppet var 2,6 CO2e/kg livsmedel ska 
utsläppet minska til l  1,3 CO2e/kg och år för 2030. En ny uträkning ger då 2021 målet 2,47 CO2e/kg inköpta 
livsmedel, och då resultat 2021 är 2,46 CO2e/kg livsmedel har kostavdelningen klarat det mer rättvisa målet. 



 

Samhällsnämnd  Verksamhetsberättelse 2021  Påbörjad  7 [16] 

4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Teknik 

Volontärvägens ombyggnation beräknas bli färdig första halvåret 2022. Extra medel lades under 

vinterhalvåret på att halkbekämpa, för att förbättra säkerheten för gående och därmed kunna avlasta 

sjukvården i och med färre halkolyckor. Investeringar i Brunne, Viksjö och Utansjö har gjorts under 

året. Ny kommunal gata till industriområde västra Saltvik kommer att byggas så fort regeringen fattat 

nödvändiga beslut för etablering av ny verksamhet på platsen. Projektet ingick i planen för 2021 men 

har inte varit möjligt att genomföra innan alla nödvändiga beslut är tagna. 

Inventering av alla gång- och cykelstråk har utförts, gång- och cykelplanen beräknas bli färdig i juni 

2022. Detta är lite senare än planerat då pandemin gjort att arbetet förskjutits. Målet med planen är 

att skapa bättre förutsättningar för cykling i tätorten. Volontärvägens ombyggnation påbörjades, där 

kommunen ökar möjligheten för boende på norra brännan att cykla till och från arbetet men även till 

fritidsaktiviteter på idrottsfältet ”Myran” på ett säkert sätt. Även på Rosenbäcksallén har 

ombyggnation av gatan gjorts för att ge bättre möjligheter att gå och cykla säkert. Projektet 

Pollineringsparken påbörjades. Det är ett arbete som kommunen fått statligt bidrag för där syftet är 

att öka den biologiska mångfalden. Ytan har gjorts mer inbjudande och detta ger möjlighet för 

medborgarna att lära sig mer om biologisk mångfald. 

Plan & Bygg 

Kommunens arbete med att ta fram en översiktsplan för 2035 har fortsatt under 2021. Plan- och 

byggavdelningen har aktivt medverkat i flera arbetsgrupper samt styrgrupp för arbetet.  

Utifrån det fortsatt stora intresset för att bereda mark för bostadsbyggande samt för verksamheter, 

industri och handel har planhandläggarna jobbat med ett flertal detaljplaner samt planprogram under 

året. Avdelningen har aktivt jobbat med kompetensutveckling och hållit sig uppdaterad kring ny 

lagstiftning, nya tekniker och trender gällande samhällsplanering. Detta är viktigt för en att fortsatt 

utveckling av staden och kommunen på ett attraktivt och hållbart sätt tillsammans med både privata 

och offentliga aktörer. Då processerna är långa med många olika aktörer inblandade så fortsätter flera 

av dessa planarbeten vidare under 2022. 

Ett särskilt fokus på folkhälsa och gång- och cykelstråk har hanterats i detaljplaneprocesserna och 

genom ett aktivt deltagande i arbetsgruppen för en ny gång- och cykelplan för kommunen. Arbetet 

med Planprogrammet för Skeppsbron har fortsatt och kommer att slutföras under 

2022. Ansökningarna för bostadsanpassningsbidrag har i likhet med 2020 legat på ett mindre antal 

men under årets sista sex månader ligger de åter på mer normala nivåer.  Den tillsyn inom bygglov som 

har bedrivits har främst genomförts av de konsulter som anlitades redan 2019.  

Fritid 

Stora satsningar har genomförts under året på framförallt friluftsanläggningar som till exempel 

badplatser med ny lekutrustning både på Smitingen och Svartviksbadet. Vid badplatserna på Hemsön 

och i Viksjö har det anlagts nya parkeringar för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. 

Utvecklingen av området runt Godstjärn och Bondsjöhöjdens IP har fortsatt med bygget av en ny 

hinderbana och på Högslätten har en privat entreprenör byggt en ny padelhall. 

 

 



 

Samhällsnämnd  Verksamhetsberättelse 2021  Påbörjad  8 [16] 

Miljö 

Arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan fortskrider i ett arbete som genomförs tillsammans 

med andra förvaltningar och Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB). Ärenden för enskilda avlopp 

har ökat de senaste åren vilket lett till att många beslut från föregående år behöver följas upp samtidigt 

som antalet ärenden för 2021 fortsatt är högt. 

En tioårsplan för åtgärder inom naturvård har påbörjats och planerar att bli färdig under 2022. Lokala 

naturvårdssatsningar (LONA) -projektet för att genomföra naturvårdsåtgärder kopplat till 

Gerestabäckens område har fortsatt under året. Åtgärder vid både ridhusdammen och dammen vid 

grusplanen i närheten av Gerestaskolan är färdiga. I övriga delar av projektet väntar kommunen på 

godkännande från Miljödomstolen. Fjärilsängen vid Godstjärn har förbättrats och såtts med 

ängsblommor för att gynna biologisk mångfald. Kommunen har fått ett bidrag av Länsstyrelsen för att 

utföra fisketillsyn under 2021, vilket även gjordes 2020. En konsult är upphandlad för uppdraget. 

Arbetet med att kvalitetsutveckla vårt arbete och underlätta ansökningsförfaranden vid 

myndighetsutövning för företag och privatpersoner har fortsatt under året. Bland annat har kontakt 

tagits med andra kommuner för att effektivisera ärendehantering inom enskilda avlopp och 

serveringstillstånd. 

Kostavdelning 

2021 har inte kommunen nått sitt mål på 32,31% av i kronor totalt inköp av ekologiska livsmedel. 

Resultatet visar på 28,31% av i kronor totalt inköp av ekologiska livsmedel. Anledningen till att inte 

målet nåtts kan vara flera, exempelvis att kostavdelningen lagt mer fokus på att minska 

koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel. Kostavdelningen kommer att följa upp denna 

målsättning under 2022, för att se vilka orsakerna kan vara. 

Inköp av fairtrade, rättvisemärkta livsmedel som kaffe, te, kakao och bananer har kommunen som mål 

att nå 100%. Resultatet var 2020 4,4% av i kronor totalt inköpta livsmedel och 2021 var resultatet 4,3% 

av i kronor inköpa livsmedel. Så där ser vi att kommunens inköp går åt rätt håll.  

När det gäller minskning av matsvinn så har kostavdelningen arbetat med det på flera olika sätt. Några 

goda exempel är; Samarbetet med Ica maxi, där kostavdelningen får ta del av Ica maxis svinn som 

kommer till goda för kommunens verksamheter. Wendela Hellman har på försök infört ”rest torsdag” 

varje vecka. Under året har också utförts vägning av matsvinn på skolor och förskolor, och resultatet 

från 2021 års vägning kommer att vara underlaget för kommande års arbete för att minska matsvinnet. 
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5 Ekonomisk uppföljning 

5.1 Utfall 
Nämndens utfall  (mnkr) Utfall  Utfall  Budget Budgetavvikelse 

 jan - dec 
2020 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

jan - dec 2021 

Intäkter 205,5 207,6 213,1 -5,5 

 skattemedel 180,6 183,3 183,3 0,0 

 interna intäkter 3,6 5,3 0,0 5,3 

 externa intäkter 21,4 19,0 29,8 -10,8 

Kostnader -204,9 -212,9 -213,1 0,2 

 personal -42,8 -42,9 -46,6 3,8 

 köp av verksamhet -62,0 -69,1 -68,7 -0,4 

 lokalhyra -16,1 -17,9 -16,7 -1,2 

 fastighets- o driftskostnader -14,2 -15,6 -14,4 -1,2 

 avskrivningar -36,6 -35,2 -37,4 2,1 

 övriga kostnader -33,2 -32,2 -29,4 -2,9 

Resultat 0,6 -5,3 0,0 -5,3 

Samhällsnämndens hade en nollbudget för 2021 vilket innebar att man inte hade något överskottskrav. 

Utfallet vid summeringen av 2021 är ett budgetunderskott med 5,3 miljoner kronor. Utfallet för 2021 

visar att totala kostnader inte har överstigit budgetram men att totala intäkter har legat på en markant 

lägre nivå än budgeterat. 

Skattemedelstilldelningen för 2021 var 2,7 miljoner kronor högre än föregående år. 

Intäktsminskningen vad gäller interna och externa intäkter gav en negativ budgetavvikelse med 5,5 

miljoner kronor för 2021. Jämfört med 2020 en försämring med 0,7 miljoner kronor och beror till 

största delen på minskade intäkter på kommunens fritidsanläggningar och då främst badanläggningar. 

Totala kostnader jämfört med föregående år visar en ökning med 8,0 miljoner kronor samtidigt som 

utfallet visar ett budgetöverskott med 0,2 miljoner kronor för 2021. Utfallet för personalkostnaderna 

blev för 2021 0,1 miljoner kronor högre än föregående år och gav ett budgetöverskott med 3,8 miljoner 

kronor jämfört med budgeterad nivå för 2021. Det är främst effekten av pandemin på framförallt 

kommunens fritidsanläggningar påverkade personalkostnaderna i en positiv mening med lägre 

vikariekostnader som följd. 

Kostnader för köp av huvudverksamhet blev 7,1 miljoner kronor högre än föregående år samtidigt som 

utfallet visar ett budgetunderskott med 0,4 miljoner kronor för 2021. Underskottet beror främst på 

slutregleringen för kollektivtrafiken för 2020 som hade större resultatpåverkan under 2021 än 

beräknat. 

Kostnader för lokalhyror blev för 2021 1,8 miljoner kronor högre jämfört med föregående år samt 1,2 

miljoner kronor högre än budgeterad nivå för 2021. Detta till stor del på grund av ett tillkommande 

hyresavtal för Öbackahallen som ökade förvaltningens lokalkostnader under året.  

Fastighets- och driftskostnader visar ett underskott på 1,2 miljoner kronor för 2021 samt en ökning 

med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Underskottet beror främst på högre 

driftskostnader inom teknikverksamheten än budgeterat. 
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Kostnader för avskrivningar var 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år och visar ett överskott med 

2,1 miljoner kronor mot budget för 2021. Vid bokslut 2020 gjordes utrangeringar av 

anläggningstillgångar samt en översyn av komponentindelningar vilket gav effekt genom minskade 

avskrivningskostnader kommande år. 

Övriga kostnader var 1,0 miljoner kronor lägre än föregående år men visade ett underskott mot budget 

på 2,9 miljoner kronor för 2021. Resultatet beror främst på högre konsultkostnader än budgeterat 

samt förstudier kopplade till investeringsprojekt. 

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 
Utfall  per verksamhetsområde (mnkr) Utfall  Utfall  varav 

skattemedel 
varav 

intäkter 
varav 

kostnader 

 jan - dec 
2020 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

jan - dec 
2021 

Samhällsnämnd 0,2 -0,1 1,5 0,0 -1,6 

SAM ledning o adm 0,0 -0,2 5,9 0,3 -6,3 

Avskrivningar -0,1 2,4 36,0 1,6 -35,2 

Fritid ledning o adm 2,1 2,5 10,0 0,1 -7,6 

Fritidsaktiviteter ungdom 0,1 0,0 4,6 0,0 -4,7 

Badanläggningar -2,3 -3,4 7,3 4,3 -15,0 

Högslätten -3,6 -0,9 18,1 2,1 -21,1 

Fritidsanläggningar 2,4 -2,7 1,8 0,3 -4,8 

Trafikenhet 1,1 -3,7 53,3 4,6 -61,6 

Miljö 0,4 0,2 3,8 3,9 -7,5 

Plan & Bygg 2,5 1,7 7,7 3,6 -9,7 

Teknik -2,0 -1,6 8,3 3,5 -13,3 

Entreprenad, Gata/Park -0,2 0,6 25,0 0,0 -24,4 

Kostavdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,6 -5,3 183,3 24,4 -212,9 

Nämndverksamheten visar för 2021 ett underskott med 0,1 miljoner kronor 2021. Under året har 

kostnaderna varit 0,3 miljoner högre jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader avser 

främst lönekostnader för nämndens förtroendevalda. 

Förvaltningsledningen visar för 2021 ett underskott på 0,2 miljoner kronor som främst beror på något 

högre administrationskostnader än budgeterat. 

Avskrivningar visar ett budgetöverskott för 2021 på 2,4 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 

0,1 miljoner kronor för 2020 och beror som tidigare nämnt på lägre avskrivningskostnader för 2021. 

Fritid ledning visar för perioden ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen under 2021 

förklaras av en omfördelning av kostnader till fritidsanläggningar. Fritidsaktiviteter ungdom visar för 

2021 ett utfall i nivå med budget. Utfallet för badanläggningar blev ett underskott på 3,4 miljoner 

kronor jämfört med ett underskott på 2,3 miljoner kronor för 2020. Minskade intäkter på främst 

simhallen påverkar utfallet i en negativ mening. Resultatet vägs upp något utav lägre vikariekostnader 

för perioden än budgeterat. 

Utfallet för Högslätten visar ett underskott på 0,9 miljoner kronor för 2021 mot budget jämfört med 

ett underskott på 3,6 miljoner kronor året innan. Det stora underskottet under 2020 berodde på en 

omfördelning av kostnader mellan högslätten och fritidsanläggningar. Årets negativa utfall beror 
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främst på högre kostnader för bränsle, energi och vatten än budgeterat. Utfallet för fritidsanläggningar 

visar ett underskott på 2,4 miljoner kronor jämfört med ett underskott på 2,7 miljoner kronor 

föregående år. Årets underskott mot budget beror till stor del på att man har haft högre kostnader för 

lokalhyra än budgeterat. 

Utfallet för trafikenheten visar ett underskott på 3,7 miljoner kronor för 2021 jämfört med  ett 

underskott på 1,1 miljoner kronor för 2020. Utfallet för 2021 beror till stor det på slutregleringen för 

busstrafiken för 2020 som blev mer kostsam än beräknat. 

Utfallet för miljöverksamheten visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor för 2021 jämfört med 0,4 

miljoner kronor i överskott för 2020. Bidragsintäkter för extra tillsynsinsatser på grund av pandemin 

har påverkat resultatet i en positiv mening för 2021. 

Plan & Bygg visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor 2021 jämfört med ett överskott på 2,5 miljoner 

kronor 2020. Ökade intäkter från bygglovsverksamheten samt en lägre lönekostnad än budgeterat 

bidrar till ett positivt utfall för 2021. 

Utfallet för teknikverksamheten visar ett underskott på 1,3 miljoner kronor 2021 jämfört med ett 

underskott på 2,0 miljoner kronor för 2020. Underskottet för 2021 beror främst på högre 

konsultkostnader kopplade till förstudier för investeringsprojekt än budgeterat.  

Utfallet för entreprenaden visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor för 2021 jämfört med ett 

underskott på 0,2 miljoner kronor föregående år. Under 2021 har större beläggningsarbeten inneburit 

reinvesteringar i det befintliga gatunätet vilket innebär att det har varit mindre driftspåverkande 

beläggningsunderhåll än budgeterat. 

Kostavdelningen har ingen resultatpåverkan hos samhällsnämnden under 2021 då budget fortfarande 

låg hos kommunstyrelsen. Från och med 2022 flyttas även budget över till samhällsnämnden.  

5.2 Investeringar 
Investeringsmedel (mnkr) Utfall  Utfall  Budget Budgetavvikelse 

 2020 2021 2021 2021 

Fritidsverksamhet 4,8 1,8 4,5 2,7 

Miljö -1,1 0,6 0,8 0,2 

Teknik 50,4 31,1 44,3 13,1 

Totalt 54,1 33,6 49,5 16,0 

Miljö 

Kommunen har blivit beviljade statligt bidrag (LONA-bidrag) med 90 % av kostnaderna (2,2 miljoner 

kronor) från Länsstyrelsen för att kunna genomföra naturvårdsåtgärder i Gerestabäckens område för 

att bland annat minska eventuella höga vattenflöden och risk för översvämningar. Projektet pågår 

2020–2022. Under 2021 har arbetet med två dammar fortsatt och är klara. Resterande delprojekt 

behöver beslut från Miljödomstolen för att sättas igång. 

Fritid 

Ett flertal stora investeringar är genomförda hittills i år med byte av tak på Mjällågård i Västanå, 

lekutrustningar på badplatser, nya inventarier till fritidsgården samt påbörjade hållplatsåtgärder inför 

den stora förändring som genomförs av kollektivtrafiken i december. På Vårdkasens elljusspår har den 

gamla belysningen numera bytts ut till moderna LED-lampor, vilket innebär att samtliga elljusspår 

numera inom tätorten har modern och energisnål ledbelysning. Eksjödammen har också restaurerats 
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för att säkra skötseln av dammen och på så vis förbättra möjligheterna att sköta vattenregleringen i 

enlighet med den vattendom som finns för Eksjön. 

Teknik 

Under 2021 har kommunen påbörjat renoveringen och ombyggnationen av Volontärvägen. Under 

2021 byggdes det för cirka 12,5 miljoner kronor. Övriga större investering projekt är Rosenbäcksallén 

på cirka 4,5 miljoner kronor, Ängsvägen på cirka 3,3 miljoner kronor, Seminariegatan på cirka 3 

miljoner kronor. Talgoxevägens förlängning byggdes till stor del under 2021 till en upparbetad kostnad 

på cirka 1,5 miljoner kronor. Bollgränd renoverades för cirka 1 miljon kronor. 

Beläggningsentreprenader utfördes under året för cirka 5,8 miljoner kronor. Översvämningar och 

stormskador har kostat kommunen cirka 2 miljoner kronor. 

Framtidens Härnösand 

Härnösands kommun har de kommande åren ett behov av investeringar i större strategiska projekt. 

Inför verksamhetsåret 2021 var dessa inte politiskt beslutade och saknade plan för finansiering. Idag 

pågår utredningar och förberedande arbete inför de beslut som krävs innan genomförande är möjligt 

av dessa investeringsprojekt. Nybron har beslutats och samhällsnämnden påbörjar arbetet 2022.  

Strategiska 
större 

projekt 

Star
t 

Beslut 
om 

finansieri
ng 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

Totalt/proj
ekt (mnkr) 

Utsprångska
jen 

202
1 

2021 4 70 70 0 0 0 0 0 0 144 

Ind. Omr. 
Västra 
Saltvik et2 

202
0 

2021 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Nybrogatan 201
8 

2021 1 6 20 20 0 0 0 0 0 47 

Ind. Omr. 

Västra 
Saltvik et 3 

202

1 

2021 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 

Muddring 
Nattviken 

202
2 

2022 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7 

Nybron 202
1 

2023 6 2 2 1 25 35 40 0 0 111 

Skeppsbron 202

5 

2024 0 0 0 0 4 4 25 25 25 83 

Totalt/år 
(mnkr) 

  21 79 93 26 29 47 65 25 25 410 
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6 Internkontroll 
Kontrollmoment Resultat 

1.1 Investeringsbeslut tas sent i processen 

Samma siffror och projekt Controller på samhällsförvaltningen och berörda 
avdelningschefer stämmer av investeringsbudget. 
Siffrorna mot budget stämde inte mellan controller 

och verksamhet, under mötet justeras siffrorna. 
Investeringar l igger inom ram men justeringar och 
omprioriteringar sker under året. 

Beskrivning: 

Investeringsbeslut tas sent i  processen, genomförandet blir tidspressat. 

1.2 De stora investeringarna finns inte beskrivna med budget i budgetskrivelserna. 

Avstämning med ekonomiavdelningen Controller och förvaltningschef kontrollerar i  mallen. 

Stäms av mot 10-årsplanen. Projekten finns med i 
planen. Tidsplanen i investeringarna stämmer ej. Då 
investeringsbeslut inte är taget behöver planen 
justeras tidsmässigt regelbundet för att vara 

uppdaterad. 

Beskrivning: 
De stora investeringarna finns inte beskrivna med budget i  budgetskrivelserna. Investeringar som inte ryms i 

befintlig budget men som har ett tydligt behov (Nytt äldreboende, ny idrottshall) 

1.3 Processen med de stora infrastrukturprojekten "Framtidens Härnösand" är inte tydliggjord och 
beslutad. 

Uppdatera 10-årsplanen Ekonomiavdelningen arbetar med uppdatering av 
riktlinjer för investeringar. Tjänstemän har haft tre 
workshops med politiken och nu äger politiken 
frågan om ekonomiska beslut för 10-årsplanen. 

Politiken har inte tagit fram en rutin för 
beslutsprocess. 

Beskrivning: 

Processen med de stora infrastrukturprojekten "Framtidens Härnösand" är inte tydli ggjord och beslutad. 

1.4 Förgävesutredningar, när investeringsbeslut inte tas i god tid och utredningar måste bokföras på 
driftsbudgeten vid uteblivna beslut. 

Stickprov på större projekten Alla projekt är genomlysta i  februari gällande 2020. 
Några projekt saknade investeringsbeslut. Där 
politiska beslut saknades för investeringen har 
kostnaderna tagits på driftsbudgeten. Inga stickprov 

har gjort i  år på de större projekten "Framtidens 
Härnösand", avstämning skedde istället på alla 
projekt och förstudier när controller har haft möte i 
september. Vid varje månadsskifte sker genomgång 

av alla projekt för att säkerställa projektnummer, 
budget, utfall  och prognos. Vid månadsavstämningar 
2021 har ingen förstudie flyttats från investering ti l l  

drift. 

Beskrivning: 
Förgävesutredningar, när investeringsbeslut inte tas i  god tid och utredningar måste bokföras på 
driftsbudgeten vid uteblivna beslut. 
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1.5 Objekten är uttjänta och stängs av innan beslut om åtgärder tas. Påverkar medborgarna och 
verksamhetsutövare. Begränsar tillgängligheten till staden. (exempelvis utsprångskajen) 

Se 10-årsplan Kontrollmoment: Tjänstemännen ska beskriva 

riskerna för politiken så de har bra underlag inför 
beslut. Tjänstemännen har levererat förslag på 
åtgärder som kan beslutas politiskt. Efter tre 

workshops med bred politiskt deltagande har de 
beslutat att de inte behöver mer underlag och 
information innan de tar beslut. 

Beskrivning: 

Objekten är uttjänta och stängs av innan beslut om åtgärder tas. Påverkar medborgarna och 
verksamhetsutövare. Begränsar ti l lgängligheten til l  staden. (exempelvis utsprångskajen) 

1.6 Politiska prioritering mellan olika investeringar kan inte genomföras då en helhetsbild för kommunen 

saknas. 

Se 10-årsplan Finns en helhetsbild över kommande investeringar 
som bidrar ti l l politikens möjlighet att prioritera? 

10-års plan finns framtagen från 2021-01-01 för 
kommunen som helhet. 

Beskrivning: 
Politiska prioritering mellan olika investeringar kan inte genomföras då en helhetsbild för kommunen sakna s. 

Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 

Process stora infrastrukturinvesteringar 

Kontinuerliga möten med controller och enhetschefer 2021-11-23  

Beskrivning: 
Mötet resulterade i ett fortsatt behov av månadsmöte med avstämningar med uppdateringar av  prognoser. 

Beslut om ny rutin 2021-11-23  

Beskrivning: 
Nu rutin har beslutats. Månadsuppföljning sker mellan controller och enhetschefer, även 
anläggningsansvarig. 

Ny rutin med månadsavstämningar 2021-11-23  

Beskrivning: 
Månadsavstämningar där vi fångar upp omprioriteringar. 

Ny rutin med månadsuppföljning 2021-11-23  

Beskrivning: 
Vi tittar på 10-årsplan vid varje månadsavstämning för att vara uppdaterade. Resultatet av 

kontrollmomentet blev en ny arbetsrutin. Avstämning förvaltningschef kommunstyrelseförvaltning och 
samhällsförvaltningen samt ordförande kommunstyrelse och samhällsnämnd varannan månad. Påtala ti l l 
politiken att en rutin behövs! 

Ny rutin beslutad 2021-11-23  

Beskrivning: 
Skapa en rutin där underlag med mera är en del i  beslutsprocessen för politiken. 

Nytt kontrollmoment 2021-11-23  

Beskrivning: 
Controller och förvaltningschef måste påtala behoven och få in investeringar i  kommande 10 -årsplaner 
utifrån samhällsnämndens perspektiv. 
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7 Förväntad utveckling 
Fritid 

För att fortsätta utveckla Vårdkasenområdet med tillhörande slalombacke behövs stora investeringar 

för byte av liftar för att modernisera dagens gamla liftsystem. Ett nytt liftsystem skulle öka 

tillgängligheten för backen med möjligheter till att även anlägga en downhill bana som skulle kunna 

locka sommarturister till området. Vidare så utreds möjligheterna till alternativ för dagens 

vattenförsörjning för konstsnötillverkningen i slalombacken och den utredningen kommer att 

presenteras under 2022. I samband med att Ängevallen kommer att rivas för den nya sporthallen så 

kommer samtidigt förvaltningen att satsa på en utveckling av Myrans fotbollsplaner, med en ny 

servicebyggnad och en utbyggnad av nuvarande planer. Andra viktiga frågor som kommer att påverka 

Samhällsnämndens fritidsavdelning inför framtiden är utvecklingen av Smitingens havsbad och 

förändringar på Simhallen i samband med etableringen av nya hotellet.  

Trafik 

För att ytterligare utveckla kollektivtrafiken i kommunen så kommer utredningar att genomföras med 

dels en översyn av landsbygdstrafiken och dels hur trafiken kan förändras för att bättre tillgodose 

Saltviksområdet med kommande etableringar. 

Miljö 

Miljö- och livsmedelstillsynen har detaljerade tillsynsplaner för ett stort antal objekt och områden som 

ska genomföras varje år. Arbetet med att utveckla metodiken för att nå målen med våra tillsynsbesök 

kommer att fortsätta. En ny tjänst kommer att tillsättas under 2022 för att stärka vårt arbete då 

kompetens från miljöavdelningen efterfrågats mer och ärendemängderna har ökat. 

Ny lagstiftning inom livsmedelsområdet har trätt i kraft och miljöavdelningen tillsammans med de 

andra kommunerna i länet har som mål att införa efterhandsdebitering av tillsyn inom 

livsmedelsområdet 1 januari 2023. Detta innebär att ett stort arbete behöver göras under 2022 för att 

förbereda för detta. 

Nya regler har införts inom hälsoskydd för verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av skärande eller 

stickande föremål, till exempel akupunkturnålar. Detta är en ny tillsynsuppgift som behöver prioriteras 

mellan avdelningens övriga uppgifter inom verksamhetsplaneringen för 2022. Avdelningen samverkar 

med länets övriga kommuner för att gemensamt tolka den nya lagstiftningen och ta fram bra rutiner. 

En fortsatt översyn av våra e-tjänster för att ersätta blanketter kommer att göras för att förenkla 

ansökningsförfarandet för företag och privatpersoner. 

Plan & Bygg 

Antalet bygglov- och anmälningsärenden förväntas ligga i nivå med 2020–2021. Detta då pandemin 

fortfarande påverkar samhället. Ett antal större etableringar planeras också i kommunen vilka kommer 

att ta mycket tid i anspråk för handläggarna. Tillsynen enligt plan- och bygglagen kommer att ha ett 

större fokus under 2022. Ytterligare en handläggare kommer att anställas till avdelningen under året 

så att tillsynen ska kunna prioriteras. 
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Inom planområdet sker en viss omorganisation där en av handläggartjänsterna övergår till en 

plansamordnartjänst. I och med detta kommer ett större fokus att läggas på det proaktiva arbetet och 

en mer långsiktig planeringsstrategi. Detta arbete sker i nära samarbetet med Tillväxtavdelningen. 

Under året kommer även en ny Stadsarkitekt att ha rekryterats som tillsammans med övriga 

handläggare kommer jobba för både ett bevarande och utvecklande av staden och kommunen. Från 

och med första januari 2022 ska alla våra nya detaljplaner publiceras i en nationell plandatabas, ett 

arbete som nu genomförs inom alla Sveriges kommuner. Detta innebär bland annat att handläggarna 

kommer att börja använda ett nytt digitalt verktyg vid framtagande av planerna. Under 2022 ska detta 

upphandlas och implementeras i verksamheten. 

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden förväntas att fortsätta öka något då många ärenden skjutit 

i tid på grund av pandemin. Behovet kvarstår och ansökningarna förväntas därmed att öka något.  

En fortsatt översyn av vår web och våra e-tjänster kommer att göras för att förenkla ansökningar för 

företag och privatpersoner. 

Teknik 

Samhällsnämnden har en större investeringsbudget 2022 i jämförelse med föregående år. Detta kan 

medföra en högre arbetsbelastning på projektledare och mätavdelningen där det finns mindre 

utrymme att anpassa arbetet om något oförutsett inträffar. Arbetet med den nya Nybron påbörjas. 

Planering av de andra stora strategiska projekten fortsätter. Projektering och byggande av en ny 

kommunal gata till industriområde Västra Saltvik utförs. I arbetet med att knyta ihop gång- och 

cykelleder har statligt bidrag betalats till kommunen, bland annat för att bygga om delar av 

Brunnshusgatan. Investeringsmedel kommer att läggas på att bygga om hållplatser och vindskydd på 

de nya hållplatser som skapats i och med linjeomläggningen av kollektivtrafiken. Investeringar på cirka 

1 miljon kronor planeras även 2022 i andra kommundelar än tätorten. Avdelningen fortsätter arbeta 

med frågan om övertagande av gata/mark i anslutning till badplats Sälsten för att säkra medborgarnas 

tillgång till området i framtiden. 

Kostavdelning 

Att ändra våra matvanor till mer klimatsmarta alternativ bidrar inte bara till att minska vår 

klimatpåverkan från vår konsumtion utan bidrar även på längre sikt till en bättre hälsa och ökat 

välbefinnande. En god kommunikation till kunder och medborgare om detta, kommer även att bidra 

till en ökad medvetenhet som i sin tur kan leda till fler positiva effekter för oss människor såväl som 

för vår miljö. 

Målet när det gäller koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel (CO2e/kg livsmedel) för 2022 är 

att nå resultatet 2,34 CO2e/kg inköpta livsmedel. För att kostavdelningen ska nå detta resultat behövs 

ett samarbete och en samsyn mellan förvaltningarna när det gäller de globala målen för hållbar 

utveckling (agenda 2030). Kostavdelningen kommer att genomföra heltid som norm tillsammans med 

skolnämndens verksamheter. Avdelningen planerar också att rekrytera en dietist som ett stöd i 

måltidutveckling tillsammans med socialnämndens och skolnämndens verksamheter. På sikt kan 

dietisten bidra till att måltiden bidrar till bättre hälsa hos kostavdelningens kunder. 

För 2022 har nya portionspriser tagits fram vilket nu på ett bättre sätt avspeglar 

tillverkningskostnaderna för de måltider som säljs till skol - och socialförvaltningen. Under kommande 

år påbörjas arbetet med byte av alla kokgrytor på Navet samt start för projektet med om/utbyggnad 

av Gerestaskolans matsal. 2022 startar arbetet med en ny livsmedelsupphandling och samtidigt 

fortsätter arbetet med införandet av det nya kostdatasystemet Matilda. 
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Datum 

2022-01-24 

 

Dnr  

SAM/2022-000012 

  

 

 Samhällsnämnden 

Verksamhetsberättelse samhällsnämnd 2021 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att godkänna verksamhetsberättelsen samt  

att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.  

 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 
ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen 

presenteras verksamheten, viktiga händelser under året samt 
framtidshändelser. Avsnittet mål och indikatorer presenterar årets utfall på 

de indikatorer som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det 
ekonomiska utfallet på drift och investeringar. 

Socialt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på ett positivt sätt för kommunens medborgare. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på positivt sätt för miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsnämnden har ett underskott mot budget på 5,3 miljoner kronor för 

driftsbudgeten. Kostnaderna följer budget men ett intäktsbortfall under året 
påverkar resultatet negativt. För investeringsbudgeten har samhällsnämnden 
ett överskott på totalt 16 miljoner kronor. Regleringar för tidigare års 

investeringar bidrar till största delen till överskottet på investeringarna.    

Beslutsunderlag 
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§ 6 Dnr 2022-000029 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2021, samt 

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2021.  

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar att det under avsnittet Väsentliga händelser 

återkopplas till vår måluppfyllelse av de tre kommunfullmäktige-målen och 

tydliggörs att vi inte når kommunfullmäktiges mål för gymnasieelevers 

examen inom 4 år med en förklaring till detta.     

Propositionsordning 

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

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.      

Bakgrund 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 

ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, 

uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll 

samt förväntad utveckling.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med årsbokslut 

2021 och Verksamhetsberättelse 2021.  

______ 
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2022-01-21 
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 Skolnämnden 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta 

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2021, samt 

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2021 .  

 

Beskrivning av ärendet 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 

ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, 

uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll 

samt förväntad utveckling 

Socialt perspektiv 

Behandlas i rapporten  

Ekologiskt perspektiv 

Behandlas i rapporten. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Behandlas i rapporten.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021.  

Marie Blomberg 

Förvaltningschef 

Anna-Karin Norell 

Controller 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till 

att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens lagstadgade 

verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 

och gymnasiesärskola samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, 

på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som 

pedagogisk omsorg, öppen förskola, omsorg på obekväm arbetstid s.k. Nattis samt den kommunala 

Musik- & Kulturskolan. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 

prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
Skolförvaltningen har under 2021 fortsatt arbeta efter ett långsiktigt mål. Alla förskolor och skolor ska 

kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med detta mål har tre 

strategiska fokusområden tagits fram: Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. 

Den gemensamma nämnaren är att de alla i stor omfattning kommer påverka hur väl vi når vårt mål, 

och det är inom dessa områden våra stora utmaningar finns. Pågående pandemi och dess 

konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. 

Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat skolans digitalisering 

på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och 

nytänkande kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar 

och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning 

mellan olika enheter. 

Gällande måluppfyllelsen av de tre resultatuppdrag som kommunfullmäktige tilldelat skolnämnden är 

det måttet Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år som visar ett avvikande resultat. En 

förklaring är att inom gruppen 2020 års avgångsstudenter (3 år) fanns många elever som som inte 

nådde examen. Skolan genomförde insatser, men nådde inte fram i den mån som var önskvärt. Elever 

som bytt program under utbildningens gång, eller fått möjlighet och valt att läsa utbildningen på 4 år, 

visar på en normal ökning av andelen examen mellan år tre och fyra. Från 62,9 % (3 år) till 66,9 % (4 

år). 

2021 års avgångselever med examen eller studiebevis inom 3 år uppgick till 72,8 %. Detta är redan år 

tre över KF-målets målvärde på 72 % för år fyra. En rimlig förväntan är därmed att målvärdet på 75 % 

ska uppnås vid 2022 års resultatuppföljning för måttet Andelen elever med examen eller studiebevis 

inom 4 år. 

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska 

undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i 

Härnösands kommun. Olikheterna i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans 

och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. 

Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever i behov av extra stöd, ställer höga krav 

på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora 

pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och 

utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu 

tydligare, så att redan anställda medarbetare kvarstannar i yrket och att nyutexaminerade väljer 

Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget. 
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3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
Skolförvaltningen arbetar mot ett övergripande mål, att alla förskolor och skolor ska kännetecknas av 

en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med bland annat skollag och läroplaner utgör 

detta grunden för all vår verksamhet och för vilka vi finns till för: våra barn och elever. De 

resultatuppdrag förvaltningen arbetar mot har alla en koppling till en förbättring av våra barn och 

elevers resultat: 

• Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet svenska och svenska som andra språk ska öka 

• Andel elever i åk. 9 som är behöriga till gymnasiet ska öka 

• Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år ska öka 

Till följd av rådande pandemi under 2021 samlade Skolverket inte in och publicerade resultat på 

nationella prov i årskurs 3. Detta innebär att analys av måluppfyllelsen baserad på officiell statistik inte 

är genomförbar. 

Dock används olika verktyg och mätmetoder för att undersöka progressionen i elevernas lärande, där 

screeningverktyget Legi-Lexi nyttjas för att undersöka utvecklingen av läsning och läsinlärning. Genom 

resultatet utifrån detta verktyg kan det konstateras att årskurs 3 i Härnösands kommun har en positiv 

utveckling, både vad gäller innevarande läsårs elever men även i jämförelse med föregående läsårs 

elever. 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram i Härnösands kommun har succesivt ökat från 

2019 till 2021. 

Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år har en minskad trend. Resultatet för 

Härnösands kommun (66,9 %) sjönk från föregående år med 7,9 procentenheter och ligger under 

genomsnittet för alla kommuner, ovägt medel (69,5 %). 

Skolnämndens övergripande mål har ett nära samband med de resultatuppdrag som erhålls av 

kommunfullmäktige. För att vi ska nå allt bättre resultat behöver vi komma närmare vårt övergripande 

mål, och därmed även det kommunövergripande målet "Kunskapsstaden där alla kan växa". För att 

göra detta har tre strategiska fokusområden tagits fram, vilka bygger på en sammantagen bild av våra 

enheters utmaningar. 

Dessa tre strategiska fokusområden stödjer styrkedjan och möjliggör ett systematiskt 

förbättringsarbete inom prioriterade utvecklingsområden; Nyanländas lärande, Digitalisering och 

Kompetensförsörjning. För år 2021 planerades följande: 

• Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola och skola genom aktiviteter 

inom ram för Nyanländas lärande. 

• Fortsatt utveckling av skolnämndens styrmodell genom det systematiska kvalitetsarbetet, SKA. 

• Utveckling av undervisningens praktik med hjälp av lokala utvecklingsarbeten på enheterna 

som leds av rektor med stöd av förstelärare. 

• Framtagande av en tydligare struktur och arbets-/utvecklingsorganisation kring IT- och 

digitaliseringsfrågor i samverkan med IT-avdelningen, vilket möjliggör ett mer systematiskt och 

strategiskt utvecklingsarbete. 
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• Partsgemensam process tillsammans med fackliga företrädare för framtagandet av åtgärder 

och strategier för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning 

Skolförvaltningen har som ett led i utvecklingsarbetet även reviderat modellen för uppföljning, och 

även om denna i skrivande stund inte är komplett kan vi se hur det inom merparten av de ovan nämnda 

insatserna går att se positiva effekter på olika nivåer, i hela organisationen. 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andel elever i åk. 9 
som är behöriga till 
gymnasiet 

84.0% 85.5% 83.9% 79.2% 83.6%  

Kommentar: 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram i Härnösands kommun har succesivt ökat från 2019 
till 2021. 

Andelen elever 
som fullföljer 
gymnasieutbildning 
inom fyra år 

72.0% 66.9% 74.8% 70.5% 82.4% 77.4% 

Kommentar: 
Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år har en minskad trend. Resultatet för Härnösands 
kommun (66,9 %) sjönk från föregående år med 7,9 procentenheter och ligger under genomsnittet för alla 
kommuner, ovägt medel (69,5 %). 
Måttet beräknas på antal elever som började gymnasium i kommunen för fyra år sedan som fått examen 
eller studiebevis (om 2 500 poäng) inom fyra år, inkl. individuella program dividerat med antal elever som 
började på gymnasium i kommunen för fyra år sedan inkl. individuella program. 

Andelen elever i 
grundskolans åk 3 
som deltagit i alla 
delprov och som 
klarat alla delprov 
för ämnesprovet 
svenska och 
svenska som andra 
språk ska öka 

72.0% 69.0% 69.0% 69.0% 67.0% 76.0% 

Kommentar: 
Till följd av rådande pandemi under 2021 samlade Skolverket inte in och publicerade resultat på nationella 
prov i årskurs 3. Detta innebär att analys av måluppfyllelsen baserad på officiell statistik inte är 
genomförbar. 
Dock används olika verktyg och mätmetoder för att undersöka progressionen i elevernas lärande, där 
screeningverktyget Legi-Lexi nyttjas för att undersöka utvecklingen av läsning och läsinlärning. Genom 
resultatet utifrån detta verktyg kan det konstateras att årskurs 3 i Härnösands kommun har en positiv 
utveckling, både vad gäller innevarande läsårs elever men även i jämförelse med föregående läsårs elever. 
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Grafen ovan visar gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år (blå linje) respektive 4 år 

(orange linje). Samma årskull elever, dvs de som började sin utbildning samma år, redovisas således 

med en förskjutning på ett år. Resultatet visar att 66,9 % av eleverna som började gymnasiet för fyra 

år sedan uppnått examen eller studiebevis om 2 500 poäng (orange linje). Andelen gymnasieelever 

med examen eller studiebevis inom tre år ökade år 2021 från 62,9 % till 72,8 %. Ett förväntat resultat 

för andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år 2022 är därmed över 72,8 %, då 

det måttet utgör utgångsvärde för andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år 

2022. 
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4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Utifrån Skolförvaltningens övergripande mål och dess tre strategiska fokusområden har ett 

omfattande arbete bedrivits. Den pågående pandemin har fortsatt tvingat fram justeringar av många 

planerade insatser, men likväl har en utveckling skett. 

Det övergripande målet har, tillsammans med en vidareutveckling av det systematiska 

kvalitetsarbetet, gett Skolförvaltningen som helhet en större möjlighet att rikta resurser mot de som 

verksamheterna finns till för: våra barn och elever. 

Den insats som genomförs i samverkan med Skolverket, Nyanländas lärande, har efter genomförd 

nulägesanalys och framtagen handlingsplan bedrivits som ett av våra strategiska fokusområden. 

Nyanländas lärande består i sig av ett flertal insatser, varav en rad av dessa har visat på tydliga positiva 

resultat i termer av synbara effekter hos både barn, elever och personal. 

Skolans och förskolans digitalisering med insatser kring kompetensutveckling och likvärdig tillgång till 

digitala verktyg fortsätter. Ett bredare och mer systematiskt arbete har påbörjats under året där 

samverkan för att möta strukturella utmaningar står i fokus. 

Ett fortsatt genomförande av insatser enligt kompetensförsörjningsplanen har tillsammans med 

nyrekrytering och kompetensutveckling för att behålla befintlig personal kompletterats med en 

påbörjat samarbete med HR för att ytterligare förstärka de strategiska och långsiktiga behoven. 
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5 Ekonomisk uppföljning 

5.1 Utfall 

 

Skolnämndens resultat för 2021 visar ett underskott på 13,9 mnkr. Intäkterna är 2,7 mnkr högre än 

budgeterat och kostnaderna är 16,6 mnkr högre än budget för året. 

Att intäkterna är högre beror på flera orsaker. Dock är bidragen från Migrationsverket lägre än vad 

som förväntades när budget lades. Detta gäller de båda bidragsformerna schablonersättning samt 

asylersättning. Schablonersättningen är ett bidrag som betalas ut av Migrationsverket utan 

återsökning. Bidraget ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer och betalas 

ut utan återsökning, Asylersättning är ett bidrag som återsöks och avser barn och elever i förskola och 

skola. 

Vad gäller schablonersättningen uppgår budgetavvikelsen till 2,6 mnkr för perioden. Asylersättningen 

är 8,5 mnkr lägre än periodens budget. I prognosen som upprättades vid delårsbokslutet beräknades 

dessa bidrag att bli 6,1 mnkr lägre än årets budget. En uppdaterad prognos per sista oktober indikerade 

att en ny årsprognos för bidragen från Migrationsverket då pekade mot ett underskott om 7,5 mnkr. 

Per den sista november revideras denna prognos ytterligare till ett underskott om 8,0 mnkr. Då 

inväntades besked om godkända återsökningar avseende vårterminen samt höstterminen 2021. 

Baserat på om dessa återsökningar skulle godkännas i sin helhet eller ej skulle utfallet för asylersättning 

avvika från prognosen vid årets slut. Vilket också blev fallet. De verksamheter som framförallt berörs 

av detta är grundskola och gymnasieskola. Underskotten från dessa bidrag vägs dock upp av såväl 

andra former bidrag från andra statliga myndigheter som intäkter från andra kommuner. 

Den största positiva avvikelsen står intäkter från Skolverket för. Dessa är 3,3 mnkr högre än beräknat 

för perioden. Bidrag blivit kända och beviljade först efter att budget för 2021 lagts. Dessutom har 

redovisningen bidragen för ”Läxhjälp 2019”, ”Läxhjälp 2020” samt ”Likvärdig skola 2020” godkänts 

under oktober månad. Således har de medel som reserverats på balanskonto i väntan på godkänd 

redovisning resultatförts. Detta belopp uppgår till 3,9 mnkr och påverkar främst verksamhetsområde 

grundskola. Under hösten kom beskedet att bidraget för "Mindre barngrupper i förskolan" inte beviljas 

i samma utsträckning som tidigare och effekten av detta blev närapå 1,2 mnkr mindre i bidrag för 

förskolans del för höstterminen 2021. 

Intäkter för försäljning av verksamhet, då andra kommuner köper skolplats från Härnösands kommun, 

är för perioden 1,1 mnkr högre än budget. Från Försäkringskassan har 2,5 mnkr utbetalats i form av 

sjuklönekompensation i samband med pandemin, bidrag som ej budgeterats för. Bidraget för 
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sjuklönekompensationen upphörde efter sista september, för att återigen införas under senhösten för 

perioden oktober till december. Kompensationen för det sista kvartalet beräknas dock med andra 

förutsättningar än kompensationen som kommit Härnösands kommun tillgodo tidigare under året. 

De högre kostnaderna för året förklaras till stor del av att personalkostnader liksom köp av verksamhet 

överstiger budget. 

Kostnader som avser köp av verksamhet överstiger budget med 3,5 mnkr för 2021. Denna kostnad 

innefattar köp av plats för barn och elever som studerar hos andra huvudmän samt tilläggsbelopp för 

barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Trots att budgetposten utökats 

mellan åren 2020 och 2021 beräknades kostnaderna i samband för detta ändamål bli 4,4 mnkr högre 

än årsbudgeten. Detta enligt den prognos som gjordes i samband med delårsrapporten. Enligt en ny 

uppdaterad prognos per den sista oktober såg dessa kostnader ut att i slutet av året bli 0,7 mnkr högre 

än jämfört med den förra prognosen. Ny årsprognos för köp av verksamhet blev således 5,1 mnkr, 

baserat på uppgifter om elevflöden för oktober. Denna prognos kvarstod per den sista november, dock 

blev utfallet för året lägre. 

Personalkostnader överstiger årets budget med 13,9 mnkr. Det är inom de bidragsfinansierade 

verksamhetsområdena som de största avvikelserna finns. Inför budgetår 2021 höjdes grundbeloppet 

inte i den utsträckningen att lönerevision, samt även andra ökade kostnader, rymdes inom de nya 

grundbeloppen. Anledningen till detta var att budgetposten för köp av verksamhet utökades med 8,7 

mnkr mellan år 2020 och 2021. En viss personalkostnadsökning motsvaras av ökade statsbidrag. I 

prognosen som upprättades per den sista augusti förväntades personalkostnaderna i slutet av året att 

bli totalt 18,6 mnkr över budget. En handlingsplan för att komma tillrätta med det prognostiserade 

underskottet upprättades. Per den sista oktober uppdaterades prognosen till ett underskott om 15,3 

mnkr för personalkostnader. Vid studier av utfallet för personalkostnader kontra budget, syntes det 

att i början av året var personalkostnaderna högre än budget, men att de under höstterminen har 

började närma sig den budgeterade nivån. Budgetavvikelsen såg ut att plana ut, dock kvarstod alltjämt 

tidigare månaders underskott. Prognosen per den sista november avvek inte nämnvärt från prognosen 

som beräknades per den sista oktober. Slutligen blev då årets utfall för personalkostnader lägre än vad 

som prognostiseras, en effekt av vidtagna åtgärder i handlingsplanen. 

Dock mildras underskotten av utfallet för 2021 eftersom posten för övriga kostnader är 1,1 mnkr lägre 

än budget. Övriga kostnader avser bland annat inackorderingsbidrag, förbrukningsmaterial, 

måltidskostnader, läromedelskostnader, licenskostnader, konsultkostnader samt 

kompetensutveckling för personal. De största avvikelserna avser kostnader som gäller 

kompetensutveckling för personal samt centrala kostnader för konsult- och administrativa tjänster. 

Bland annat har personalens kompetensutveckling skett på distans vilket medfört lägre kostnader för 

såväl kursavgifter som resor och logi. Posten för övriga kostnader beräknades vid årets slut dock bli 2,2 

mnkr högre än vad som budgeterats, det vill säga ett underskott. Efter oktobers slut reviderades inte 

denna prognos. Dessa kostnader är svårare att prognostisera eftersom de inte uppstår helt linjärt. I 

november ponerades att kostnaderna ökar i december, vilket också inträffade bland annat i och med 

kostnader som var hänförliga till bytet av elevadministrationssystem. 

Kompensatoriska åtgärder 

Enligt årsplanen tilldelades Skolnämnden för 2021 extra medel om 8,3 mnkr för att kunna skapa 

förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp kring kompensatorisk skola, där elevernas individuella behov 

sätts i centrum. Behoven av stöd och extra anpassningar är konstaterade genom uppföljningar och 
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nulägesanalyser och så pass omfattande att enskilda förskolor och skolor tvingas till omedelbara 

kostnadsdrivande förstärkningar av personalresurs för att möta dessa behov i vardagsverksamheten. 

Under året har medlen använts till bland annat extraordinärt stöd i förskola, grundskola samt 

gymnasieskola. Även utbildning för samtliga elevhälsoteam i EHM, elevhälsomöte. Det är en modell 

för att i arbetslagen ha en mer förebyggande ingång och att även sätta fokus på elevens styrkor inte 

bara det som är problematiskt. Utöver detta har medel använts till att anpassa lärmiljöer med hjälp av 

digitala verktyg och program. 

Covid-19 

Nettokostnaden för covid-19 relaterade åtgärder uppgår till 3,2 mnkr för året. Kostnaderna summerar 

till 6,5 mnkr där personalkostnader på 3,4 mnkr är den största posten. Andra kostnader avser 

matersättning för högstadie- och gymnasieelever som studerat på distans, extra städkostnader, extra 

lokal för matsal, inköp av förbrukningsinventarier samt kontorsmaterial. 

Intäkter för sjuklönekompensation i samband med pandemin uppgår till 3,3 mnkr. I samband med 

delårsrapporten beräknades prognosen för covid-19 relaterade kostnader uppgå till 7,4 mnkr medan 

intäkterna för sjuklönekompensationen beräknades bli 3,1 mnkr. Det statliga stödet för 

sjuklönekompensationen upphörde efter den sista september för att sedan komma tillbaka under 

senhösten. Kompensationen som avser perioden oktober till och med december har i en beräkning 

uppskattats för kommunen och finns således med i utfallet för 2021. Ersättningen som avser sista 

kvartalet kommer att utbetalas under första kvartalet 2022. 

Kostnaderna är liksom sjuklönekompensationen inte budgeterad för året. 

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

 

I tabellen ovan presenteras Skolnämndens utfall per verksamhetsområde. De största avvikelserna 

finner vi inom förskola, fritidshem, förskoleklass, förvaltningsövergripande samt gymnasieskola. 

Verksamhetsområde grundskola har ingen större avvikelse av utfallet jämfört med budget för 2021. 

Dock avviker utfallet från prognoser gjorda under året och förklaras därför i detta avsnitt. 

Förskola 

För verksamhetsområde förskola är utfallet per den sista december ett underskott på 6,0 mnkr. 

Underskottet beror till stor del på högre personalkostnader som avviker med 5,5 mnkr. Även kostnader 

för köp av huvudverksamhet överstiger budget med 1,1 mnkr. Intäkterna för året dämpar 
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verksamhetens underskott. Den största budgetavvikelsen för intäkter gäller sjuklönekompensationen 

från Försäkringskassan och den uppgår till 1,3 mnkr. Dock minskade statsbidrag för ”Mindre 

barngrupper i förskolan” för höstterminen med 1,2 mnkr. 

”Nattis” som är barnomsorg på kvällar, nätter och helger och ingår i verksamhet för förskola har ett 

underskott på nära 0,6 mnkr. Andra icke lagstadgade kostnader som finns inom verksamhetsområdet 

gäller fria blöjor och en utökad vistelsetid på 25 eller 30 timmar i veckan för barn till vårdnadshavare 

som är föräldralediga eller arbetslösa. Lagen ställer krav om vistelsetid på 15 timmar per vecka. 

Prognosen för verksamhetsområdet som upprättades i samband med delårsbokslutet pekade på ett 

underskott om 8,1 mnkr vid årets slut, där personalkostnader utgjorde 4,5 mnkr. I den reviderade 

prognosen per oktober såg underskottet ut att bli 7,2 mnkr. Nya beräkningar per den sista november 

reviderade den prognosen till -6,2 mnkr. Åtgärder för att minska underskottet har vidtagits under 

höstterminen vilket gör att utfallet inte är lika stort som prognosen vid delårsbokslutet. 

Fritidshem 

Verksamhetsområde fritidshem har ett utfall för 2021 som visar ett underskott om 2,7 mnkr. 

Personalkostnader avviker från budget med 4,3 mnkr för perioden. Det som bidrar till att underskottet 

mildras är att skolpeng för elever inskrivna på fritids ej betalats ut i den omfattning som beräknats när 

budgeten lades. Det kan vara en effekt av den rådande pandemin eftersom vårdnadshavare kan arbeta 

hemifrån och behovet av plats på fritidshem minskar för dessa familjer. Den uppdaterade prognosen 

för verksamhetsområdet indikerade en minskning av det befarade underskottet med nästan 1,0 mnkr 

eftersom kostnaderna för personal såg ut att minska under kvarvarande månader av året. Den tidigare 

prognosen pekade på ett underskott om 4,4 mnkr där den största delen bestod av personalkostnader. 

Antagande gjordes också att antalet elever vid fritidshem kommer att vara fortsatt lägre vilket bidrar 

till att lägre belopp i skolpeng betalas ut under hösten än vad som budgeterats. Dock förväntades en 

viss ökning av behovet av fritidshemsplats under höstterminen. Den största minskningen jämfört med 

budgeterat antal placeringar är inom den kommunala fritidshemsverksamheten. 

Förskoleklass 

Vad gäller överskottet för förskoleklass på 3,9 mnkr beror det främst på att personalkostnaderna är 

lägre budgeterat. Årsprognosen som gjordes per den sista augusti för verksamhetsområdet 

beräknades bli ett överskott om 2,7 mnkr. Nya beräkningar under hösten indikerade på att prognosen 

skulle förbättras med nära 1,3 mnkr och således summera till ett överskott om 4,0 mnkr. 

Grundskola 

Utfallet för 2021 landar in på ett överskott om 0,6 mnkr för grundskolan. Verksamhetsområdet 

prognostiserades i samband med delårsbokslutet ett underskott på 5,1 mnkr. Budgetavvikelsen för 

perioden januari till och med november uppvisade ett överskott jämfört med periodens budget om 3,4 

mnkr. Förklaringen till den positiva avvikelsen var främst att bidrag från Skolverket som avser 2019 och 

2020 resultatförts. Dessa bidrag hade reserverats på balanskonto i väntan på godkänd redovisning. Det 

bör påpekas att förbättringen av utfallet för grundskolan är av extraordinär karaktär då bidragen hör 

till föregående år. 

Personalkostnaderna har ett underskott på 1,0 mnkr jämfört med årets budget. Underskottet gällande 

personalkostnader minskade under årets sista månader, vilket bidrar till en förbättring av utfallet 

jämfört med prognosen. Inom verksamhetsområdet finns en positiv budgetavvikelse för övriga 

kostnader som uppgår till 0,5 mnkr medan posten som avser köp av verksamhet uppvisar ett 
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budgetunderskott om 1,8 mnkr. Verksamhetsområdet påverkas negativt av de lägre intäkterna från 

Migrationsverket som avviker med ett underskott om 5,9 mnkr. Detta är en stor förklaring till 

skillnaden i utfallet mellan november och december då återsökta medel inte beviljats i samma 

utsträckning som budgeterat. 

Förvaltningsövergripande verksamhet 

Verksamhetsområde förvaltningsövergripande har en avvikelse jämfört med årets budget på 4,7 mnkr. 

Där beror underskottet till största delen på lägre statsbidrag än budgeterat för perioden och lägre 

kostnader för konsult- och administrativa tjänster samt kompetensutveckling. Personalkostnader är 

högre än budget vilket beror på att en del av personalkostnaderna tillhör annat verksamhetsområde. 

En reviderad årsprognos pekade mot ett underskott vid årets slut på 4,0 mnkr. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolans verksamhetsområde uppvisar för året ett underskott jämfört med budget på 5,2 

mnkr. Detta förklaras främst av lägre bidrag från Migrationsverket, avvikelsen uppgår till 1,8 mnkr. 

Även köp av verksamhet från externa huvudmän är högre än budgeterat, där är underskottet 1,9 mnkr. 

Elevunderlaget spelar en stor roll i både intäkter och kostnader jämfört med budget. 

Under vårterminen har gymnasieskolans verksamhet till viss del bedrivits på distans. Eleverna har inte 

ätit på skolan under distanstiden och istället har de fått ersättning för detta. I redovisningen syns det 

genom att bidrag till enskilda överstiger budget samtidigt som kostnader för måltider är lägre. 

I prognosen per den sista augusti beräknades gymnasieskolans verksamhetsområde bli ett underskott 

på 4,9 mnkr jämfört med årsbudgeten. I oktober gjordes nya beräkningar som visade att prognosen 

försämrades med närapå 0,4 mnkr till ett underskott om 5,3 mnkr. Per den sista november beräknades 

prognosen om och pekade återigen mot ett underskott om 4,9 mnkr. Samtidigt som bidrag från 

Migrationsverket såg ut att minska ytterligare så förväntades kostnader för personal att plana ut vid 

årets slut och inte ge ett fullt så stort underskott som tidigare beräknat. Personalkostnader för 

verksamhetsområde gymnasieskola avviker med underskott om 0,4 mnkr vid årets slut. 

Barn - och elevantal 

Varje månad görs avläsningar av aktuellt barn- och elevantal. I tabellen nedan presenteras antalet som 

ett årssnitt och visar antal folkbokförda barn och elever i Härnösands kommun samt även antal 

asylsökande. 

Under perioden januari till och med december visar årssnittet på totalt 48 färre individer än budgeterat 

antal. Av detta står verksamhet för förskola för den största minskningen. Det är främst inom den 

kommunala barnomsorgen som barnantalet är lägre än vad som beräknades vid budgeteringstillfället. 

Tillsammans med antalet placeringar på fritidshem ger det i genomsnitt 89 färre placeringar att betala 

ut grundbelopp/skolpeng för. Att antalet placeringar inom fritidshem är färre än budgeterat tyder på 

en så kallad ”covid-19 effekt”. Då vårdnadshavare har möjlighet att arbeta hemifrån minskar behovet 

av plats på fritidshem. Under höstterminen ökade behovet av fritidshem något. Jämfört med förra 

månaden är det fler barn inskrivna på fritidshemmen. Detta var en utveckling som vi vid 

prognostillfällena antagit. 

Hos andra huvudmän är det totalt är det 921 placeringar, vilket är åtta stycken färre placeringar än 

budgeterat antal. 
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5.2 Investeringar 

 

Skolnämndens budgetram för investeringar 2021 uppgår till totalt 5,9 mnkr. I februari beslutade 

kommunfullmäktige att överföra budgeterade men ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 till 2021. 

Detta för att undvika/minska ej budgeterade investeringsutgifter under 2021. För skolnämndens del 

fördes 0,4 mnkr över till 2021. 

Under året har investeringar om totalt 1,4 mnkr gjorts. Inom verksamhetsområde förskola har 

investeringsmedel använts för att köpa in möbler och inventarier till nyöppnade Ankarets förskola. 

Därtill har såväl inom- som utomhusmiljön förbättrats vid ett antal förskolor. För verksamhetsområde 

grundskola har inom- och utomhusmiljön förbättrats samt inköp av inventarier till slöjdsal genomförts. 

Inom verksamhetsområde för gymnasieskolan har lokalförbättrande åtgärder utförts. Musik- och 

kulturskolan har uppdaterat instrumentuppsättningen. 

I investeringsplanen för 2021 fanns ombyggnation av matsal på Gerestaskolan med, en budgetpost på 

3,6 mnkr. Detta har dock förändrats under senhösten. Skolnämnden kommer inte att stå som 

byggherre för detta projekt då avtal slutits med hyresvärden som kommer att utföra arbetet med 

ombyggnationen under 2022. Således har investeringsmedel för detta inte använts under 2021 

eftersom hyresvärden är den som ska utföra arbetet. 
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6 Internkontroll 
Kontrollmoment Resultat 

Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till 

Kontrollmoment Möjligheten till att bättre organisera och strukturera 
för att en nyanländ elev ska få studiehandledning på 
modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt 
arbetas med inom ramen för Nyanländas Lärande. I 
takt med att arbetet fortskrider, klargörs även 
huruvida risken att eleven inte får denna 
studiehandledning minskar. 

Verksamheten saknar behöriga lärare 

Kontrollmoment Obehöriga lärare anställs på visstidsanställning under 
en period om 6 månader. Om anställningen skall 
löpa längre än 6 månader, åligger det huvudman att 
fatta ett beslut om detta. Enligt skollag skall tjänsten 
utannonseras var 6:e månad, men 
förvaltningsövergripande rutiner samt uppföljning 
för detta saknades i samband med internkontroll 
2020. Detta föranledde beslut om att rutinen 
behöver upprättas och implementeras, samt att 
denna kontrollpunkt tas med som del av 
interkontrollen för 2021. 

Barnrättsperspektivet genomsyrar inte alla politiska beslut 

Vid årets slut  göra ett barnbokslut för att 
kontrollera att rutinen för att barnrättsperspektivet 
genomsyrat alla politiska beslut  

Detta kontrollmoment är inskrivet i internkontrollen 
att genomföras i årets slut. 

Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 

Undervisning 

Nyanländas lärande 2022-06-30  

Beskrivning: 
Härnösands kommun ansökte och beviljades deltagande i Skolverkets projekt "Nyanländas lärande". 
Projektet kommer att pågå 2019-2022 (fem terminer). Nulägesanalys har gjorts och handlingsplan med 
många insatser är upprättad. Slutrapport ska lämnas våren 2022. 



 

Skolnämnd  Verksamhetsberättelse 2021  Påbörjad  15 [15] 

7 Förväntad utveckling 
Fortsatt rådande pandemiläge skapar osäkerhet i planeringsförutsättningarna för verksamheterna. 

Åtgärder för att hålla distans i lokaler och minska risken för uppkomst och spridning av smitta bedöms 

ha en fortsatt kostnadsdrivande effekt i förhållande till de tidigare planeringsförutsättningar och i 

förhållande till de budgeterade medel som fastslagits. Detta då den verksamhet som skolnämnden 

bedriver ska fortsätta att bedrivas enligt gällande styrdokument, allt annat lika. 

På nationell nivå pågår omfattande processer, såväl på regeringsnivå och myndighetsnivå, som 

bedöms påverka skolverksamheten under innevarande läsår. Inte minst gäller detta regelverket för de 

statsbidrag som är riktade och som kräver de lokala skolhuvudmännens motprestationer på olika sätt. 

Osäkerheten är ännu omfattande i bedömning av vilka effekter detta får för verksamhet och för den 

lokala skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar. 

En påtaglig del av de ökade personalkostnaderna i utfall och prognos, oavsett verksamhetsområde, 

hänförs till identifierade och kartlagda behov av extra och särskilt stöd för ett allt mer ökat antal barn 

och elever. Grundsärskolan har exempelvis tagit emot flera nya inskrivna elever med mycket 

omfattande stödbehov, vilka inte funnits med i de ursprungliga planerings- och 

budgetförutsättningarna. 

De allt större skillnaderna i de individuella förutsättningarna hos barn och elever att nå målen medför 

ökade krav på verksamheterna att vidta de så kallade kompensatoriska stödåtgärderna, vilka ska sörja 

för att utbildningen i så hög utsträckning som möjligt ska vara likvärdig. Anpassningar i och utveckling 

av undervisningen på klassrumsnivå är inte alltid tillräcklig för att tillhandahålla det stöd som behövs. 

Åtgärder krävs i allt större utsträckning som medför ökade kostnader i form av särskilda resurser och 

tillämpningar. 

Ett fortsatt arbete kommer att bedrivas inom vårt systematiska kvalitetsarbete, med tillhörande 

uppföljning. Vi kan med det nu påbörjade arbetet se att både underlag samt förmåga till analys på 

huvudmannanivå stärkts, vilket på sikt kommer leda till att både nämnd och förvaltning bättre kan 

rikta insatser och resurser. 
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§ 67 Dnr 2021-000105 1.1.3.1 

Verksamhetsplan 2022 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2022 för arbetslivsnämnden, 

samt 

att skicka verksamhetsplan 2022 för arbetslivsnämnden vidare till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

Yttranden 

I ärendet yttrade sig Dunia Ali (C). 

Yrkanden 

Dunia Ali (C) yrkar avslag på den föreslagna verksamhetsplanen för 2022. 

Ordförande yrkar att nämnden ska beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

samt Dunia Alis förslag på avslag till den föreslagna Verksamhetsplanen för 

2022. 

Ordförande föreslår att de två föreslagen ställs mot varandra. Ordförande 

frågar om nämnden kan godkänna propositionsordningen och finner att 

nämnden beslutar enligt förslaget 

Beslut 

Ordförande frågar därefter om arbetslivsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar om avslag på den 

föreslagna Verksamhetsplanen för 2022.    

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckning 

Centerpartiet yrkar avslag på den föreslagna verksamhetsplanen för 2022. 

Anledningen är att denna inkluderar projekten kommunalt tvätteri, där 

Centerpartiet har yrkat avslag, samt stadsnära odling, där Centerpartiet ser att 

ytterligare utredning är nödvändig innan beslut kan fattas.  
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Bakgrund 

Verksamhetsplanen 2022 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 

politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Förslaget till verksamhetsplan 2022 bygger på beslutade mål och 

resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2022.   

Budget 2022 

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 

balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2022 är 68,0 mnkr. Det är en 

ökning med 10,0 mnkr jämfört med föregående budgetår. Investeringsramen 

för 2022 är preliminärt 3,0 mnkr. 

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 

har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 

budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  

Antalet BEA-anställda i budget 2022 är 200 årsarbetare. Det är en ökning 

med 71 årsarbetare jämfört med 2021. Ökningen beror på satsningen för 

minskad arbetslöshet, då det tillkommer fler arenor och därmed möjligheten 

att sysselsätta fler årsarbetare med BEA-anställningsform. 

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2022 uppgår till 172,1 mnkr.  

Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 

bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 104,1 mnkr, 

vilket är en ökning med 21,6 mnkr i förhållande till budget 2021.   

Då 60,5 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 

intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 

påverkar intäkterna och bidragen. 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning 

genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 

möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 

livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso 

– och sjukvårdande insatser.  

 

Barnperspektiv 

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av 

ekonomiskt bistånd. 

Ekologiskt perspektiv 
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Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom 

återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 

såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 

statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 

helhet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag budgetdirektiv.  

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19, ARN 2021-000105.  

______  
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Arbetslivsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesberggatan 3 
Hemsida 

www.harnosand.se 
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Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348525 
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Datum 

2021-10-19 

 
Dnr  
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 Arbetslivsnämnden 

Verksamhetsplan 2022 

Förslag till beslut  

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta  

att fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2022 för arbetslivsnämnden,  

att skicka verksamhetsplan 2022 för arbetslivsnämnden vidare till 

kommunfullmäktige för kännedom.       

 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplanen 2022 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 

politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Förslaget till verksamhetsplan 2022 bygger på beslutade mål och 

resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2022.   

 

Budget 2022 

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 

balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2022 är 68,0 mnkr. Det är en 

ökning med 10,0 mnkr jämfört med föregående budgetår. Investeringsramen 

för 2022 är preliminärt 3,0 mnkr. 

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 

har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 

budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  

 

Antalet BEA-anställda i budget 2022 är 200 årsarbetare. Det är en ökning 

med 71 årsarbetare jämfört med 2021. Ökningen beror på satsningen för 

minskad arbetslöshet, då det tillkommer fler arenor och därmed möjligheten 

att sysselsätta fler årsarbetare med BEA-anställningsform. 

 

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 

nå finansiering för under verksamhetsåret 2022 uppgår till 172,1 mnkr.  



 
Härnösands kommun 
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Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 

bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 104,1 mnkr, 

vilket är en ökning med 21,6 mnkr i förhållande till budget 2021.   

Då 60,5 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 

intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 

påverkar intäkterna och bidragen. 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning 

genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 

möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 

livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av 

hälso – och sjukvårdande insatser.  

Barnperspektiv 

På längre sikt kan budgetförslaget ge effekter för barn i familjer beroende av 

ekonomiskt bistånd. 

Ekologiskt perspektiv 

Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom 

återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 

såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 

statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 

helhet.        

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag budgetdirektiv.       

Ingrid Nilsson 

Förvaltningschef 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente 

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, 

är att: 

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen 

(2010:800) 

2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

(2013:156) 

3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (2016:38) 

4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden 

5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA) 

8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för 

utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv 

9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10. förmedla tolktjänster 

11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet 

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas 

av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej 

lagstadgad verksamhet. 

Lagstadgad verksamhet 

• Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, 

samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna. 

• Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. 

• Mottagning av vissa nyanlända för bosättning. 

• Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt 

socialtjänstlagen. 

Ej lagstadgad verksamhet 

• Sommarjobb för ungdomar 
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• Yrkeshögskoleutbildning 

• Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar 

• Lärcentrum 

• Vissa integrationsfrämjande insatser 

• Tolkförmedling 

Arbetslivsförvaltningen målträd 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 

övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
2.1.1 Arbetslösheten 

Arbetslösheten i Sverige, länet som helhet och i Härnösand har minskat under sommarhalvåret 2021. 

Härnösand har trots detta den högsta arbetslöshetsnivån i länet, 10,7% i juli 2021, även om glappet till 

de andra kommunerna minskat något. Andelen inskrivna på arbetsförmedlingen var i september 7,5 

procent i riket, men med stora skillnader mellan kommuner. För Härnösand är motsvarande siffra 10,0 

procent. 

Under några år har det skett en tudelning på arbetsmarknaden där de med utsatt ställning på 

arbetsmarknaden utgjort en större andel av de som är arbetslösa. Andelen med en utsatt ställning 

uppgår till omkring två tredjedelar av de arbetslösa. Arbetsförmedlingen understryker dock att 

arbetssökande i utsatt ställning inte på något sätt är en homogen grupp. I de olika grupperna finns det 

individer med kompetenser som arbetsmarknaden med lite förnyat synsätt skulle kunna anställa. De 

som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan, förutom utbildningsinsatser, även vara i behov av 

insatser som är av mer hälsofrämjande eller av social karaktär. 

2.1.2 Utbildningsnivå 

År 2019 hade drygt 12 procent av kommuninvånarna i åldern 25 - 64 år förgymnasial utbildning, och 

drygt 47 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå. (inräknat 2 - 3 åriga 

gymnasiestudier). Detta är lägre än riket och snittet bland kommunerna i Västernorrland. Andelen med 

eftergymnasial utbildning är bland de högsta i länet med 39 procent av befolkningen mellan 25 - 64 år. 

Högskoleförberedande gymnasieprogram har högre behörighetskrav vilket har lett till en situation där 

antalet behöriga till högskolan har minskat, vilket leder till att färre läser eftergymnasiala utbildningar. 

I regionen leder det till en lägre andel personer som utbildar sig vidare efter gymnasiet, jämfört med 

riksgenomsnittet. I Härnösand har behörigheten till gymnasiet ökat något efter att ha haft en 

nedåtgående trend under ett antal år. 

Att notera är att 2020 har Härnösand en högre andel pojkar än flickor som uppnådde kunskapskraven 

i alla ämnen (kommunala skolor). Detta skiljer ut sig från de flesta andra kommuner. 

Andelen ungdomar som är etablerad på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning var 2018 73,4 procent vilket sätter Härnösand som jämförelse med andra 

kommuner i gruppen de 25 procent med sämst resultat. 

2.1.3 Arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden i Härnösand består till stor del av offentliga tjänster och mer än vartannat 

arbetstillfälle återfinns inom detta område. Mot bakgrund av branschstrukturen i kommunen krävs 

ofta minst gymnasieutbildning för att nå en anställning. Företagen i Härnösand upplever att tillgången 

på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens 

möjligheter att växa. 

Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre 

kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med 

relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av fem rekryteringar. Den 

enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 
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yrkeserfarenhet. Undersökningar (SCB) visar att fler med kompetens och arbete flyttar från Härnösand 

än personer med kompetens och arbete, flyttar till Härnösand. 

I statistiken för in och utpendling ser vi att det är fler som pendlar ut från kommunen för att arbeta än 

som pendlar in för att arbeta. 

För att öka möjligheterna till sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden behöver 

kommunen rikta in sig på insatser som gör det möjligt att få yrkeserfarenhet, vilket kan ske via 

kommunens arbetsmarknadsarenor och hos de lokala företagen. Utbildningsnivån behöver öka och 

stöd på individnivå behöver vara flexibelt och kan bestå av rehabiliterande insatser, språkstöd, socialt 

stöd med mera. Möjligheterna till studier ska öka genom att öka utbudet av eftergymnasial utbildning, 

behovsanpassad vuxenutbildning, erbjuda fler yrkesinriktade kurser samt erbjuda möjligheter att 

validera kompetens. 

Näringslivet i Härnösand har ett behov av kompetens som inte motsvarar den kompetens som 

personerna utan sysselsättning saknar. Kommunen kan bidra till att minska rekryteringsutmaningarna 

genom att erbjuda fler typer av utbildningar och samverka med näringslivet och Arbetsförmedlingen 

för att identifiera behov och utveckla möjligheter. 

Kommunen som arbetsgivare måste utveckla nya arbetssätt, fortsätta digitaliseringsresan i 

verksamheterna och användning av välfärdsteknik samt genomföra uppgiftsförflyttning som innebär 

att fler arbeten som är enkla att utföra kan erbjudas personer med lägre utbildningsnivå eller 

ungdomar för att bidra till etablering på arbetsmarknaden. Kompetensplanering är en nyckel för att 

möta framtidens behov av funktioner och tjänster. 

2.1.4 Digitalisering 

Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla 

sektorer av samhället. Den påverkar till exempel var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de 

umgås och kommunicerar med varandra. Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. 

Enligt Arbetsförmedlingen kommer den snabba automatiseringen och digitaliseringen innebära att 

samhället och arbetsmarknaden står inför en ny utveckling som kommer att leda till ytterligare 

välstånd och där nya arbetstillfällen kommer att tillkomma samtidigt som många befintliga 

arbetsuppgifter kommer att förändras eller försvinna. Uppskattningen är att 21 procent av dagens 

arbetade timmar i Sverige automatiseras kommande tio år, vilket motsvarar drygt en miljon jobb. 

Samtidigt förväntas automatisering och ett antal samhällstrender leda till 1,3 miljoner nya jobb fram 

till år 2030. Dessa samhällstrender är bland annat en åldrande befolkning, ökade inkomster, 

investeringar i ny teknik och uppkomst av nya yrken. 

2.1.5 Polarisering 

Generellt i landet ökar polariseringen inom flera områden i samhället. Ojämlikheten i levnadsvillkor 

ökar, både mellan individer och mellan olika bostadsområden. Inkomstskillnaderna växer liksom 

skillnaderna i sysselsättning och hälsa. Samtidigt präglas det samhälleliga samtalet allt mer av 

personligt tyckande snarare än faktabaserade slutsatser. 

I Härnösand är arbetslösheten stor, varav andelen utrikesfödda arbetslösa är högre men sjunkande, 

och ungdomsarbetslösheten stiger. Ojämlikhet i levnadsvillkor uppstår mellan de som har 

sysselsättning och de som inte har sysselsättning och påverkar levnadsvillkoren och individernas hälsa. 
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Genom att arbeta för att öka sysselsättningen bidrar kommunen till minskade klyftor mellan dem som 

har ett arbete och de som inte har ett. Det påverkar hela familjen i ett socialt och ett ekonomiskt 

perspektiv att barnen har föräldrar som har ett arbete att gå till och gynnar den upplevda hälsan 

positivt. 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Arbetslivsförvaltningen har i sitt målarbete enats om en övergripande effekt för verksamheten. 

Denna effekt är att fler personer ska komma i självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro. 

För att uppnå detta har tre nämndsmål tagits fram. De aktiviteter som identifierats som viktiga för att 

nå dessa nämndsmål och i slutändan bidra till hela kommunens måluppfyllelse bildar 

verksamhetsplanen för 2022. 

Nämndsmål 1 

Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och inkludering i samhället 

Resultat: 

• Fler personer får sin kompetens och erfarenhet validerad. 

• Fler nyttjar en inspirerande och tillgänglig studiemiljö. 

Nämndsmål 2 

Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga utbildningar. 

Resultat: 

• Utbildningarnas innehåll baseras på målgruppens behov, såväl elevens som eventuella 

arbetsgivares. 

• Utbildningarna är tillgängliga i tid och rum. 

• Fler personer söker våra utbildningar. 

• Uppdragsutbildningar, inklusive certifierande utbildningar, ger finansiellt bidrag till övrig 

verksamhet. 

Nämndsmål 3 

Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare. 

Resultat: 

• Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten. 

• Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända 

• Personer utvecklas socialt genom individuellt och behovsbaserat stöd 

Nämndsmålen styr, förutom mot det övergripande effektmålet, även mot tre av fullmäktiges mål. 

För att målen ska kunna uppnås har förvaltningen även tagit fram tre fundament, på vilka 

verksamheten ska vila. Dessa är arbetsmiljö, administration och ledarskap. 

Nedan presenteras förvaltningens verksamhetsplan för 2022 utifrån denna struktur. 
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MÅL 4 KUNSKAPSSTADEN DÄR ALLA KAN VÄXA 

Nämndsmål 1: Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och 

inkludering i samhället 

Resultat 1:2 Fler nyttjar en inspirerande och tillgänglig studiemiljö 

Strategiska åtgärder: 

• Förberedande introduktion inför studier för distanselever. 

• Utveckla arbetet med studiehandledning. 

• Alla elever erbjuds stöd för att nå målet med sina studier. 

• Marknadsföring av studerandestöd inom komvux. 

 

Nämndsmål 2: Fler personer deltar i behovsbaserade och tillgängliga 

utbildningar 

Resultat 2:1 Utbildningarnas innehåll baseras på målgruppens behov såväl elevens som 

eventuella arbetsgivare 

Strategiska åtgärder: 

• Uppföljning av pågående studier. 

• Uppföljning av avbrott. 

• Utveckla kursutvärderingarna och analyser av dessa. 

• Utveckla processen med Lärande I Arbete 

Resultat 2:2 Utbildningar görs tillgängliga i tid och rum 

Strategiska åtgärder: 

• Utbildningarna på sfi, grund- och gymnasial nivå anpassas med särskilt fokus på de personer 

som har störst behov, för att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen. 

• Rutiner skapas för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och Vuxenutbildning för 

att öka elevens förutsättningar att fullfölja gymnasiestudier. 

• Skapa en inbjudande studiemiljö 

• Lärcentrum erbjuder eftergymnasial distansutbildning 

• Nya samarbeten etableras där fler distansutbildningar kan erbjudas boende i Härnösand via 

Lärcentrum 
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Resultat 2:3 Fler personer söker våra utbildningar 

Strategiska åtgärder: 

• Planering och genomförande för att locka fler kvinnor till dom tekniska utbildningarna på YH. 

• Utveckla marknadsföring i samarbete med kommunikationsavdelningen. 

• Studie och yrkesvägledning görs tillgänglig på fler platser och verkar mer över hela 

förvaltningen. 

Resultat 2:4 Uppdragsutbildningar, inklusive certifierade utbildningar, ger finansiellt bidrag 

till övrig verksamhet 

Strategiska åtgärder: 

• Ökat antal uppdragsutbildningar. 

• Ökat antal uppdragsutbildningsplatser. 

 

MÅL 5 JÄMSTÄLLD OCH SOLIDARISK VÄLFÄRD 

Nämndsmål 1 Fler har mer likvärdiga förutsättningar till studier/arbete och 

inkludering i samhället 

Resultat 1:1 Fler personer får sin kompetens och erfarenhet validerad 

Strategiska åtgärder: 

• Kartlägga utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet hos deltagare i arbetsmarknadsåtgärd. 

• Utveckla en modell för validering av yrkeskompetens och prövning. 

• Modell för lärlingsutbildning. 

• Yrkesvuxutbildningar ses över och samordnas med kommunerna i regionen. 

 

Nämndsmål 3 Fler meningsfulla arbetsträningsplatser till fler deltagare 

Resultat 3:1 Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom näringslivet 

Strategiska åtgärder: 

• Fler enkla serviceuppdrag till arenorna tas fram. 

• Tvätteri startas i samarbete med socialförvaltningen. 

• Fördjupad samverkan med näringslivet via arbetsmarknadstorget för att förbereda anpassad 

sysselsättning i företagsmiljö. 
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• Stärkt ekonomi genom projektmedel för att öka antalet arbetsmarknadskonsulenter och 

arbetsledare, samt för att kunna ge kompetensutveckling och handledning till dessa. 

• Fortsatt utveckling av Stadsnära odling. 

Resultat 3:2 Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända 

Strategiska åtgärder: 

• Modell för språkutvecklande arbetssätt på arenorna 

• Utveckla och individanpassa handledning och uppföljning på arenorna. 

• Anpassning av arbetsuppgifter på arenorna för personer med språksvårigheter och 

funktionsvariationer 

• Forum för samverkan mellan arbetsledare 

Resultat 3:3 Personer utvecklas socialt genom individuellt och behovsbaserat stöd 

Strategiska åtgärder: 

• Kompetensutveckling för arbetsledarna för utvecklat stöd till deltagare 

• Utveckla en ny struktur och arbetsmetod för arbetsträning 

• Erbjuda behovsbaserad särskild introduktion före arbetsträning eller anställning även för 

svenskfödda kvinnor under 2022, och kanske även för män 2023. (kvinnoprojektet) 

• Samhällsinformation, livskunskap utifrån behov. 

• Särskilt stöd till nyanlända för att klara introduktionsutbildning tex bildstöd eller andra 

hjälpmedel 

• Hitta samarbetsformer mellan sfi-lärare, arbetsledare och konsulenter så att man lättare kan 

få veta en persons bakgrund och status när den övergår från en enhet till den andra. 

 

Fundament för måluppfyllelse och god kvalité i organisationen 

Mål 6 GOD SERVICE OCH GOTT BEMÖTANDE 

FUNDAMENT 1 - ARBETSMILJÖMÅL 

MÅL A 

En organisatorisk och social arbetsmiljö med trygga och glada medarbetare som bemöter varandra 

med vänlighet och respekt och som samarbetar i en tydlig organisation 

Delmål A:1 Vi har hög kunskap om varandras arbete och verksamhet 

Aktiviteter: 

• Modell och rutin för ändamålsenlig internkommunikation. 
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• Enhetlig rutin för information till nyanställda. 

• Tydliggöra regelverk kring informationsdelning. 

• Fler gemensamma aktiviteter: såväl sociala som yrkesmässiga. 

 

Delmål A:2 Vi respekterar och litar på varandra 

Aktiviteter: 

• Bekräfta och synliggöra varandra. 

• Regelbunden samverkan när behov finns. 

• Respektera varandras profession och kunskap. 

• Vi vågar prova nya sätt att arbeta. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. 

• Chefer informerar tidigt och tydligt om väsentliga händelser. 

• Den som står närmast problemet har mandat och möjlighet att lösa det. 

Delmål A:3 Uppföljning 

Aktiviteter: 

• Arbetsmiljöplanen följs upp av chefer och skyddsombud vid två tillfällen per år 

MÅL B 

En fysisk arbetsmiljö som lever upp till medarbetares behov och som följer gällande lagar, regler och 

föreskrifter 

Aktiviteter: 

• Se över pausytor i förvaltningen 

• Utveckla friskvård på arbetsplatsen (friskvårdsårshjul) 

Delmål B:1 Ronder och besiktning utförs enligt lag 

Aktiviteter: 

• Anmälningar /avvikelser ska ha blivit påbörjade inom en månad 

• Anmärkningar och avvikelser bör skyndsamt slutföras 

• Arbetsmiljöavvikelser och anmärkningar ska enkelt kunna dokumenteras 

• Se över den fysiska arbetsmiljön i förvaltningen 

• Arbetsmiljökartläggning även på arenorna, långsiktiga planer 

• Chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljö och system (KIA) 
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FUNDAMENT 2 - EFFEKTIV BEHOVSBASERAD ADMINISTRATION 

Modell för ändamålsenligt stöd 

• Kartlägga den digitala kompetensen hos personalen och fastställa en lägstanivå. 

• Årshjul med utbildning. 

• Kartlägga och tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska ingå i strategiska gruppens 

stödfunktion. 

• Hitta instrument för en normkritisk genomlysning av våra yrkesutbildningar. 

• Översyn av administrativa funktioner. 

• Samlat årshjul för alla verksamheter för administrationen. 

• Utveckla ARsupport. 

 

FUNDAMENT 3 - LEDARSKAPET 

Tillitsbaserad ledning och styrning 

Arbetslivsförvaltningen vill vara en modig, målinriktad, motiverad och medmänsklig organisation. För 

att vara medmänsklig krävs det mod, och villighet att ta vissa risker. Om vi har ett gemensamt mål och 

är motiverade att arbeta för det målet kan vi nå framgång. 

För att nå dit har alla chefer tagit fram en gemensam plattform för ledarskapet 

Ledarens roll 

• Att möjliggöra för medarbetare att lyckas med sina arbetsuppgifter och organisationen att nå 

sina mål 

Vad ska känneteckna en ledare på ALF 

• Sätter förväntningar och spelregler 

• Är en bra förebild 

• Har en positiv attityd 

• Bidrar till motivation 

• Visar självförtroende och stolthet 

• Har en tydlig vision 

• Är kommunikativ 

• Prioriterar, delegerar, vågar fatta beslut 

• Bygger team 
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Vilket ledarskap ska vi ha på ALF 

• Bra coacher 

• Visar tillit 

• Inkluderande 

• Klar vision och strategi 

• Vågar fatta beslut 

• Föregå med gott exempel 

• Är ärliga 

• Litar på medarbetarna 

• Tar tag i konflikter 

• Uppmuntra samarbete och gemenskap 

• Stjäl inte uppmärksamhet 

 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andelen elever inom KomVux med godkända 
resultat inom gymnasiala kurser ska öka 

KFmål 

Andelen studerande som slutför YH-utbildning med 
examen ska öka 

KFmål 

Mål 5, Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

Andelen deltagare som efter avslutad 
arbetsmarknadsåtgärd når egen försörjning ska öka 

KFmål 

 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Förvaltningens stora utmaning, i nära samverkan med arbetsförmedlingen, är att minska 

långtidsarbetslösheten i Härnösands kommun. Det handlar om att vi måste anpassa våra utbildningar 

och insatser för att ge fler möjlighet att närma sig egen försörjning. 

Därför fortsätter arbete med att utveckla de nya projekt som startat genom den politiska satsningen 

på fler personer i arbete. 

Ambitionen är att fortsätta utveckla mer yrkesinriktade aktiviteter i olika spår och särskilt för 

konkurrenssvaga personer. Några viktiga områden att fortsätta utveckla är: 

Validering 

Arbetet med att utveckla validering och kompetensbevis kommer att bidra till att fler får sin kompetens 

synliggjord och stegvis kunna gå vidare mot en yrkesutbildning. 
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Stadsnära odling 

Syftet med att bygga upp en odlingsverksamhet och att ha djurhållning är dels att kunna erbjuda fler 

enkla jobb, men även en arena som är helande för människor med psykisk ohälsa. Rehabilitering som 

ger möjlighet att vara tillsammans med djur har visat sig mycket framgångsrikt. 

Språkutveckling på arenor 

Att erbjuda olika former för språkinlärning är viktigt för individen, eftersom lärandeprocessen inte är 

homogen. Praktisk yrkessvenska är ett sätt att förkorta vägen till arbete framförallt för gruppen 

analfabeter. 

Konsekvenser för framtiden 

Sammantaget kommer dessa åtgärder på några års sikt att bidra till att successivt fler människor 

kommer ut i sysselsättning och en framtida egen försörjning. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 
Arbetslivsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats skattemedelsram på 68,0 mnkr för budgetår 

2022, att jämföra med 62,0 mnkr som nämnden tilldelades för budgetåret 2021. Budgetår 2021 avstod 

nämnden från 4,0 mnkr på grund av att andra förvaltningar stod inför ett ansträngt ekonomiskt läge 

och tilldelades istället 58,0 mnkr (samma skattemedelsram som för budgetår 2020). 

Arbetslivsnämndens skattemedelsram har utökats med anledning av en fortsatt satsning för minskad 

arbetslöshet (4,0 mnkr) samt för att kunna sysselsätta fler personer med BEA-anställningsform (6,0 

mnkr) dessutom har en ramväxling skett från kommunledningskontoret för verksamheten 

kontorsservice (1,0 mnkr). 

BEA-anställd månadslön beräknas öka till 20 300 kr under 2022. Hyror har räknats upp med 1 % och 

PO-pålägget har enligt rekommendationer från SKR beräknats till 39,75 %. Utöver de kostnader som 

räknas upp har även hänsyn tagits till andra kända intäkts- och kostnadsförändringar. Nytt från och 

med 2022 är att löneökningar beräknas och fördelas ut centralt, varför ingen uppräkning av löner har 

tagits hänsyn till i budgeten för 2022. Efter att lönerevisionen för 2022 har blivit känd kommer det att 

tillkomma en tilläggsbudget avseende löneökningar. 

Bidrag från arbetsförmedlingen har budgeterats till 59,1 mnkr (37,0 mnkr 2021) och Migrationsverkets 

schablonersättning har budgeterats till 2,7 mnkr (5,2 mnkr 2021). Yrkeshögskoleutbildningarna 

budgeteras erhålla 10,0 mnkr från Myndigheten för yrkeshögskolan (10,9 mnkr 2021). 

 

 

Investeringsbudgeten har utökats från 1,5 mnkr budgetår 2021 till 3,0 mnkr budgetår 2022, att jämföra 

med 0,5 mnkr som den varit åren innan. För att vidmakthålla maskiner och fordon inom arenorna, 

samt ha möjlighet att utöka antalet arenor, krävs det framöver en högre nivå på investeringarna. 
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4.2 Nämndens budget 

 

Arbetslivsnämndens tilldelade skattemedel har ökat med 10,0 mnkr jämfört med 2021 års budget. 

Skattemedel utgör 39,5% av nämndens intäkter. Nämnden och förvaltningsledningen är helt 

skattefinansierad, medan vuxenutbildningen är skattefinansierad till 56,3% och arbete o integration är 

skattefinansierad till 24,9%. 

Övriga intäkter innefattar både externa och interna intäkter. Interna intäkter uppstår när 

Arbetslivsförvaltningen säljer varor och tjänster internt till förvaltningar inom Härnösands kommun. 

Externa intäkter består främst av bidrag från externa parter såsom lönestöd från Arbetsförmedlingen, 

schablonersättning från Migrationsverket, bidrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan och från 

Skolverket för att nämna några. År 2020 bestod utfallet till 10% av de övriga intäkterna av interna 

intäkter, medan resterande del (90%) bestod av externa intäkter. 

Övriga intäkter har ökat i jämförelse med tidigare årsbudget, men inte sett till utfallet. Per den sista 

september 2021 uppvisas ett överskott gentemot budget för posten bidrag (som är en del av övriga 

intäkter) på 19,3 mnkr. På grund av uteblivna försäljningsintäkter på arbete o integration och 

vuxenutbildningen (som är direkt förenligt med pandemin) minskas överskottet till 11,5 mnkr, sett till 

posten övriga intäkter som helhet. Det finns andra förklaringar, utöver utfallet, till att övriga intäkter 

för 2022 års budget har ökat. Intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen är beräknat på ett 

högre antal BEA-anställda, dessutom arbetar nämnden med en satsning för minskad arbetslöshet vilket 

involverar uppstart av nya arenor som bidrar till ökade intäkter. 

Köp av huvudverksamhet budgeteras till 6,5 mnkr och ökar med 0,2 mnkr i jämförelse med 2021 års 

budget. Det beror på att SFI beräknas ha högre utgifter för köp av huvudverksamhet (i detta fall köp 

av utbildning och tolktjänster) sett till tidigare års budget, men inte sett till utfallet. Utfallet per den 

sista september 2021 är 0,6 mnkr, medan årsbudgeten är 0,2 mnkr. Komvux kommer att anordna fler 

kurser i egen regi från och med januari 2022, vilket leder till lägre kostnader för köp av 

huvudverksamhet (i detta fall köp av utbildning). Arbetslivs rehabilitering planerar att använda Komvux 

som utbildningsanordnare i EU-projektet ”Alla kan arbeta” istället för extern utbildningsanordnare 

Ålsta. 

Personalkostnader budgeteras till 134,4 mnkr, vilket är en ökning med 29,8 mnkr jämfört med 

budgeterade personalkostnader för 2021. Ökningen av personalkostnader beror till största del på ett 

högre antal BEA-anställda, som nämnden även blivit tilldelad utökad skattemedelsram för. Som 

tidigare nämnt får nämnden även intäkter i form av lönestöd för BEA-anställningar, varför även posten 

för övriga intäkter ökar då lönestödet beräknats på ett högre antal BEA-anställda. Det har även 

tillkommit nya tjänster till följd av satsning för minskad arbetslöshet då de nya arenorna kräver 
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personal för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten. I satsningen ingår bland annat 

uppstartandet av nya arenor under år 2021 och 2022. Re:Store Höga kusten, Stadsnära odling, 

Tvätteriet, Murberget och Fritidsbanken för att nämna några. Det har även tillkommit tjänster på 

Komvux i satsningen för minskad arbetslöshet, två stycken språkstödjare och en vårdlärare. En ny 

tjänst har tillkommit för den nya verksamheten IT-support, som delas mellan förvaltningsledningen 

och arbete o integration. Det har även skett en ramväxling av verksamheten Kontorsservice, vilket 

medför ökade personalkostnader för tre personer. 

Lokalhyra budgeteras till 10,8 mnkr och är uppräknat med 1% jämfört med föregående år. Därtill har 

det skett några lokalförändringar. Yrkeshögskolan har sagt upp en lokal (Hus P) under 2021 och som 

därmed tagits bort från årsbudgeten 2022. Kontorsplatser i annexet för bland annat förvaltningschef 

har flyttats till andra delar av Johannesbergshuset, för att finnas tillgänglig i verksamheten och främja 

gemenskap. 

Avskrivningskostnader är numera budgeterat för per projekt (per investering) och fördelad per 

verksamhet. Avskrivningskostnaderna har budgeterats till 0,9 mnkr, vilket är en ökning på 0,4 mnkr i 

jämförelse med 2021 års budget. Det förklaras av att avskrivningskostnader för 2021 års investeringar 

har tillkommit i budgeten för 2022. 

Posten övriga kostnader förväntas öka med 0,4 mnkr till totalt 19,5 mnkr i budgeten för 2022, vilket 

har flera förklaringar. En förklaring är att det tillkommit nya verksamheter och arenor i budgeten för 

2022, vilket också innebär en ökning av driftskostnader, som är en del av posten övriga kostnader. 

4.2.1 Personalbudget 

 

Anledningen till att personalkostnader ökar inom förvaltningsledningen och minskar inom 

vuxenutbildningen beror på att kostnader för personal (administratörer och vaktmästare) har flyttats 

från vuxenutbildningen till förvaltningsledningen. 

Ökade personalkostnader för arbete o integration går i linje med satsningen för minskad arbetslöshet, 

då årsbudgeten för 2022 innehåller fler BEA-anställningar och nya tjänster som tillkommer för att 

kunna bedriva verksamhet på de nya arenorna. Sammantaget ökar arbetslivsnämndens 

personalkostnader med 29,9 mnkr. Även vuxenutbildningen har nya tjänster som tillkommit under 

2021 i samband med satsningen för minskad arbetslöshet, det gäller två stycken språkstödjare och en 

vårdlärare. 
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Minskningen av antalet årsarbetare inom vuxenutbildningen motsvarar inte ökningen hos 

förvaltningsledningen. Det beror delvis på att en ny tjänst tillkommit som delas mellan 

förvaltningsledningen och arbete o integration, men främst av de nya tjänster som tillkommit hos 

vuxenutbildningen. 

Antalet årsarbetare för BEA-anställda fortsätter att öka markant, sett till föregående period. År 2020 

var det budgeterat för 68 stycken årsarbetare, år 2021 budgeterades det för 129 stycken årsarbetare, 

vilket var ett mer realistiskt antal inom arbete o integration. År 2022 budgeteras det för 200 stycken 

årsarbetare, vilket är en stor skillnad jämfört med tidigare års budget, men inte jämfört med utfallet. 

En del av ökningen beror också på satsningen för minskad arbetslöshet, då det tillkommer fler arenor 

och därmed möjligheten att sysselsätta fler årsarbetare med BEA-anställningsform. 

4.2.2 Budget per verksamhetsområde 

 

Av arbetslivsnämndens totala intäkter utgörs 39,5% av skattemedel och 60,5% av övriga intäkter. 

Nämnden och förvaltningsledningen är helt skattefinansierad, medan vuxenutbildningen är 

skattefinansierad till 56,3% och arbete o integration är skattefinansierad till 24,9%. Arbete o 

integrations intäkter består således till 75,1% av övriga intäkter. 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 

 

De väsentliga förändringarna i årsbudgeten för 2022 är den utökade skattemedelsramen på 10,0 mnkr. 

Utgifterna för personal är betydligt högre i budget 2022 än tidigare år, vilket hänger samman med 

satsningen för minskad arbetslöshet och ett högre antal BEA-anställda. Det är samma anledning till att 

de övriga intäkterna är betydligt högre i jämförelse, eftersom stödet från Arbetsförmedlingen har 

budgeterats på ett större antal BEA-anställda. 
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Utöver dessa förändringar har en del av kostnaderna för personal flyttats från vuxenutbildningen till 

förvaltningsledningen, varför förvaltningsledningen behöver mer skattemedel än tidigare år. 

4.4 Investeringsbudget 

 

Arbetslivsnämnden har fått en utökad investeringsram med 1,5 mnkr, investeringsbudgeten är totalt 

3,0 mnkr. För att kunna fullfölja satsningen för minskad arbetslöshet och starta upp de nya arenorna 

krävs vissa investeringar. Dessutom har investeringsnivån varit låg under många år, men för att kunna 

hålla främst arenorna igång med fungerande maskiner och fordon krävs mer investeringar åren framåt. 
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5 Internkontroll 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, fysisk planering, 

bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt 

livsmedelskontroller. 

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av 

fritids-, bad- och friluftsanläggningar samt Härnösands fritidsgård. Kostavdelningen som tillagar och 

levererar mat till kommunens verksamheter har ingått i nämndens ansvarsområde från och med 2021 

och för 2022 har även budget flyttats över från kommunstyrelseförvaltningen. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 

övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
 

Trafik & Fritid 

Under 2022 införs en utökad och förbättrad kollektivtrafik i tätorten som består av nya linjer och en 

utökad turtäthet. Under året kommer därför flera nya hållplatser att färdigställas för att göra den nya 

trafiken så attraktiv som möjligt. Nästa steg i utvecklingen av kollektivtrafiken blir en översyn av dagens 

landsbygdstrafik som även skall innefatta förbättrad trafik till de nya etableringar som planeras för 

Västra Saltvik. 

För Fritid är frågan om en ny sporthall på fastlandet viktig under året, vilket kommer att ställa krav på 

byggandet av en ersättningsanläggning för Ängevallen. Därför finns redan idag planer på hur Myrans 

fotbollsområde kan utvecklas ytterligare för att tillgodose de stora behov som finns från framförallt 

ungdomsverksamheten i kommunen. Åtgärder på Smitingen är också nödvändiga under året för att 

tillgodose den ökning av besökare som skett under senaste åren. I sommar var det stora problem med 

parkeringen vilket gör att vissa investeringar måste genomföras för att säkerställa trafiksituationen på 

området. 

Miljö 

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella 

myndigheter tar fram. En ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter trädde i kraft våren 2021. Det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning 

avskaffades och istället infördes ett system med obligatorisk efterhanddebitering. Kommunen ska 

införliva denna lagstiftning under en övergångsperiod. Detta planeras att göras tillsammans med länets 

övriga kommuner fram till 1 januari 2023. 

I september 2021 presenterades en ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken, framtagen 

genom ett samarbete av flera nationella myndigheter. Denna strategi ska beaktas i avdelningens 

treåriga tillsynsplan. Flera fokusområden är utpekade och kan komma att påverka miljöavdelningens 

prioriteringar inom tillsynen. Syftet med strategin är att få tillsynen att vara riskbaserad, likvärdig, 

rättssäker och i nödvändig utsträckning. En ny tjänst tillsätts på miljöavdelningen, utifrån ett växande 

behov av kompetens inom kommunen på olika områden. 

Kostavdelningen 

Ny förvaltning, ny organisation och nytt namn för Kostavdelningen 2021. Det ger nya möjlighet att 

fortsatta att utveckla våra verksamheter under 2022. 

Nytt portionspris, en arbetsgrupp har arbetat med att ta fram nya portionspriser för 2022. Detta 

innebär att Kostavdelningens budget ska komma i balans och resultatet bli noll. 

Plan- och Bygg 

Vindkraftsetableringarna fortsätter i Viksjö och ett antal större byggprojekt där både privata företag 

och myndigheter står som byggherre är i uppstartsfas inom kommunen. 

Framtagande av ett flertal detaljplaner för både nya industriområden, nya bostadsområden samt 

omvandling av befintliga industriområden till andra ändamål pågår och kommer att påbörjas under 

2022. 
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Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta under 2021, både i våra verksamhetssystem samt i våra 

karttjänster. 

Tillsynsarbetet, som varit nedprioriterat under flera år på grund av hög arbetsbelastning, ska 

återstartas och bedrivas enligt framtagen plan. 

Fortsatt utveckling av ärendehantering, myndighets- och kundkontakter kopplat till 

bostadsanpassningsbidrag fortsätter under 2022. 

Teknik 

Efter politiska beslut som ska tas i slutet av 2021 räknar vi med att få inriktning på ”Framtidens 

Härnösand”, dvs. de stora kommande projekten som är planerade för att kunna erbjuda bra 

infrastruktur både till land och för de som nyttjar båt. 

Planering för det intilliggande området runt det nya hotellet intensifieras där budget för kommunens 

del i projektet ska läggas 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Trafik & Fritid 

En första utvärdering av den utökade kollektivtrafiken bör genomföras under senare delen av året för 

att säkerställa att trafikupplägget är optimalt och inte behöver justeras. Särskilt den utökade trafiken 

till/från Smitingen under sommaren är viktig att den utvärderas inför kommande år. Ett flertal 

hållplatsåtgärder kommer också att genomföras med nya hållplatser. En översyn av kommunens 

fordonsorganisation planeras under året där fokus kommer att ligga på fordonsoptimering, 

fordonsansvar och den interna fordonsorganisationen. 

För Fritid planeras för en ny släplift i Vårdkasbacken eftersom dagens liftar är gamla och slitna. Den 

stora liften är i stora behov av åtgärder samtidigt som en investering till en ny lift skulle kunna 

möjliggöra att dagens tre liftar byts till en gemensam lift för hela anläggningen. Vidare kommer 

utredningen om den framtida vattenförsörjningen för konstsnötillverkningen i Vårdkasbacken att 

utvärderas för framtida beslut om eventuella investeringar. Åtgärder på Smitingen kommer att 

genomföras för att skapa en något större parkering, bättre struktur på parkeringen, tydligare buss 

slinga med en ny hållplats närmare entrén till havsbadet. En fortsatt utveckling av friluftsområdet runt 

Godstjärn ligger också i planeringen helt i enlighet med den förstudie som genomfördes av Tyréns. I 

Ramvik planeras också för ett helt nytt elljusspår eftersom det tidigare spåret revs för några år sedan 

på grund av stora behov av renoveringar. 

Miljö 

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt för alkohol, tobak, 

detaljhandel med öl och vissa receptfria läkemedel samt fiske. Tillsynen kommer att genomföras enligt 

planer som tas fram 2021 i enlighet med nationella mål och riktlinjer. En stor uppgift för året kommer 

att vara att ställa om processer och rutiner inom livsmedelstillsynen för att följa den nya lagstiftningen. 

Detta arbete kommer att göras tillsammans med de andra kommunerna i länet. 

Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och 

medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med 

andra kommuner i länet med fokus på hållbara transporter. 

En översyn av planen för inventering av enskilda avlopp kommer att göras. 

En plan för naturvårdsåtgärder kommer att fastställas och arbete påbörjas utifrån denna. 

Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att fortsätta 

genomföras inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga LOVA-bidrag. 

Miljöavdelningen kommer även att delta i kommunens genomförande av bland annat ny översiktsplan, 

VA- och dagvattenplan samt avfallsplan. 

Kostavdelningen 

Kostavdelningen har hösten 2021 påbörjat arbetet med byte av kostdataprogram från Aivo till Matilda 

FoodTech solution. Planen är att det ska vara klart att köra ut, till våra användare i mitten av april 2022. 

Nytt hyresavtal har tecknats 2021, i avtalet ingår byte av alla våra kokgrytor. Bytet av alla kokgrytor 

beräknas vara klart våren 2022. 
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Det kommer att bli krav på läkarintyg vid ansökan av specialkost från höstterminen 2022, detta följer 

det beslut som tagits med den nya Måltidspolicyn. Information om detta kommer att skickas ut på 

insidan och hemsidan i god tid innan terminsstart. 

Arbetet med bland annat att utveckla recept/menyer kommer att fortsätta. Detta för att vi ska kunna 

uppnå vårt mål att minska CO2 utsläppen. 

2022 är det dags att påbörja arbetet med en ny livsmedelsupphandling, ska gälla från 2023-02-01 och 

2023-09-01. 

Se till helheten när det gäller ”Heltidssatsningen”, hitta och utveckla samarbetet mellan de olika 

förvaltningarna. Samarbete är viktig för att vi ska nyttja kompetens och arbetstid på bästa sätt. 

Plan- och Bygg 

Trots en sviktande konjunktur i de större städerna så ser vi i Härnösand att det är ett fortsatt högt tryck 

på byggsektorn. Flera nya flerfamiljshus planeras och äldre industri- och kontorsbyggnader 

konverteras till andra verksamheter och bostäder. Därutöver pågår byggnation av en stor 

vindkraftpark i kommunens nordvästliga delar samt nybyggnation av ett hotell på Kanaludden. De 

senaste två åren har antalet bygglovsansökningar och anmälningsärenden från privatpersoner ökat 

vilket främst tolkats som en effekt från Coronaepidemin. Dessa antas minska under 2022 och 

återkomma till en mer normalnivå. Sammantaget bedöms dock trycket på bygglovshandläggningen 

vara fortsatt högt under 2022. 

Inom planområdet kommer avdelningen att fortsätta arbeta både med mer övergripande planering 

samt detaljplanering. Den övergripande planeringen omfattar främst kommunens nya Översiktsplan 

samt framtagande av ett Planprogram för området Skeppsbron. Dessa arbeten genomförs i nära 

samarbete med Tillväxtavdelningen och ska färdigställas och antas under 2022. Pågående och 

kommande detaljplanearbeten omfattar möjliggörande av både bostadsbyggande och industri/ 

verksamheter. Trenden för antalet förfrågningar om framtagande av nya detaljplaner har varit ökande 

under 2021 och bedöms vara fortsatt ökande under 2022. För att kunna bemöta planeringsbehovet 

inom kommunen så behöver även samhällsförvaltningen arbeta mer strategiskt och långsiktigt med 

dessa frågor, ett arbetssätt som ska påbörja utvecklas under 2022 tillsammans med 

Tillväxtavdelningen. 

Under 2022 kommer digitaliseringsarbetet inom avdelningen och förvaltningen att återupptas efter 

att det mer eller mindre pausats under 2020 - 2021 på grund av pandemin. Digitaliseringsarbetet 

genomförs för att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och service som ställs på oss från våra 

kunder och rådande lagstiftning. Ett större digitaliseringsarbete kopplat till bygglovsansökningar pågår 

just nu i Sundsvalls kommun inom ramen för e-samverkan. Härnösands kommun deltar och bevakar 

detta projekt för att kunna anpassa och implementera till vår kommun. Till digitaliseringsarbetet följer 

även ett större arbete kopplat till datasäkerhet och skyddsobjekt. Arbetsgrupper med representanter 

från flera av kommunens förvaltningar kommer att påbörja detta arbete under 2022. 

Enligt ett regeringsbeslut ska samtliga Sveriges kommuners detaljplaner som tar i laga kraft efter 2022-

01-01 vara digitaliserade och tillgängliga för alla via en Lantmäteriets Geodataportal. Ett förberedande 

arbete för detta har genomförts under 2021 och under 2022 kommer en ny programvara för 

framtagande av detaljplaner upphandlas för att klara av detta leveranskrav. Under året kommer även 

en utbildningsinsats för berörda handläggare genomföras. 
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Under 2020–2021 har antalet Bostadsanpassningsbidrags-ärenden minskat jämfört med tidigare år. 

Detta har varit en direkt följd av pandemin. Allt eftersom vaccinationsgraden ökat så har även antalet 

ärenden ökat och under 2022 beräknas ärendemängden vara åter till en normalnivå. 

Under 2021 har tillsynsarbetet ej prioriterats inom avdelningen på grund av hög arbetsbelastning. 

Konsulthjälp har nyttjats för att hantera en del av ärendena. Under 2022 ska arbetet med tillsyn 

återupptas och bedrivas enligt framtagen plan. Det långsiktiga syftet är att verksamheten ska vara mer 

proaktiv än reaktiv i sitt tillsynsarbete. 

Teknik 

Beroende av politiska beslut kan året innebära en stor ökning av mängden investeringar kommande 

år. Detta kan nedföra att undersökningar och projekteringar påbörjas under 2022. 

Volontärvägens upprustning med ny GC-bana färdigställs under 2022 där de oskyddade trafikanterna 

får en bättre miljö. Dessutom blir möjligheterna att till fots eller använda cykel till och från Myrans 

sportfält betydligt bättre. 

Kommunen erhöll under 2020 ca 3,9 miljoner i stadsmiljöbidrag från trafikverket. Dessa pengar läggs 

på att förbättra miljön för oskyddade trafikanter längs Brunnshusgatan där en stor del av dessa är 

ungdomar på väg till och från skola. Anordnande av en del nya hållplatser i det nya linjenätet ingår som 

en motprestation till bidraget 

1 miljon läggs under året på riktade investeringar utanför tätorten. 

GC -planen färdigställs under första halvan av 2022. Medel för att åtgärda upptäckta brister i befintligt 

nät tillsätts. 

Investeringar i form av ökade beläggningsåtgärder görs för att minska underhållsskulden 

på kommunens gator. 

 

 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser 

Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och 
cykelvägar ska öka 

KFmål 

Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Företag ska i kontakt med kommunen vara nöjda 
med kommunens myndighetsutövning 

KFmål 

Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 

Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor 
ska öka 

KFmål 

Utsläppen av växthusgaser (CO2) från kommunens 
transporter ska minska 

KFmål 

Mål 6, God service med gott bemötande 

Kommuninvånare ska i kontakt med kommunen vara 
nöjda med kommunens myndighetsutövning 

KFmål 



 

Samhällsnämnd  Verksamhetsplan 2022  Påbörjad  8 [16] 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Trafik och Fritid 

Strategiska frågor för framtidens kollektivtrafik kommer att vara trafikutbud och framförallt de 

miljökrav som kommunen vill ställa på de fordon som skall upphandlas. Samtidigt arbetar 

Kollektivtrafikmyndigheten tillsammans med samtliga medlemmar om en ny modell för 

kostnadsfördelning av kollektivtrafiken som till viss del kan påverka framtida trafikutbud. För Fritid 

fortsätter arbetet med att säkerställa behovet av framtida underhåll av kommunens 

idrottsanläggningar, samt hur ett framtida ägande eventuellt skulle kunna förändras. En annan stor 

fråga för kommande år är eventuella förändringar av anläggningen i Vårdkasbacken för 

konstsnötillverkning där enbart kommunalt vatten används idag. En viktig fråga för framtiden är också 

hur det numera välbesökta Västanåfallet ytterligare kan utvecklas för att bli ett framtida attraktivt 

besöksmål. På anläggningen finns stora behov av underhållsåtgärder vilket kräver en mer långsiktig 

plan för att kunna finansieras på ett tryggt sätt. 

Miljö 

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt 

alkohollagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Fokusområden inom den 

nationella strategin för miljöbalkens områden kommer beaktas. Inom tillsynsområdet för livsmedel 

kommer avdelningen behöva arbeta in nya rutiner för att följa den nya nationella lagstiftningen. 

Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken kommer att genomföras fram till 2023. 

Kostavdelningen 

De kommande åren framåt behöver vi arbeta med är att uppdatera alla verksamheter inom 

digitalisering. Målet är att alla enheter ska ha tillgång till datautrustning som ger dom möjlighet till att 

nyttja verksamhetens system, utbildning och delta i digitala möten. 

Vara delaktig i arbetet med att se över mottagningsköken och tillagningskökens lokaler och utrustning. 

Arbeta för införandet av schemalagda luncher, med det menas att eleverna äter lunch med sin lärare 

och går efter måltiden tillbaka till klassrummet och fortsätter med lektion. Rast ges möjlighet vid annat 

tillfälle. Detta arbete är viktigt både för elev och miljö, eleverna ges möjlighet att sitta i lugn och ro och 

äta, och med det kastas det mindre mat. 

Teknik 

Kommunen står inför en tid med behov av flera stora investeringsprojekt. Bland annat behöver 

utsprångskajen renoveras för att kunna brukas igen. Nybron behöver bytas då nyttjandetiden närmar 

sig sitt slut. 2026 planeras en ny bro stå klar. 

Nybrogatan och Skeppsbron är två leder som behöver en rejäl upprustning i närtid. Kustbevakningens 

kaj behöver också rustas och detta planeras i samband med arbetena med utsprångskajen. Befintliga 

farleder behöver muddras för att säkerställa erforderligt djup. 

Plan- och Bygg 

De stora investeringsprojekten som planeras att genomföras inom kommunen under de kommande 

åren kommer också påverka plan- och byggavdelningen. Detaljplaner kommer sannolikt behöva 

uppdateras och eventuellt nyproduceras och bygglov kommer att behöva hanteras. 
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Digitaliseringsarbetet som påbörjats kommer att ha stor påverkan på hela avdelningens verksamhet 

under kommande år. Både byte av faktiska programvaror, utveckling av e-tjänster för våra medborgare 

och företag samt förändrade arbetssätt för medarbetarna. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 
 

Jämfört med tidigare år så har den förändrade budgetprocessen inneburit att inget budgetförslag togs 

fram i början av 2021. Föregående årsbudget har uppräknats med inflationskompensation i samband 

med framtagandet av årsplan samt justerats för andra prioriteringar inför nästkommande år. 

 

Driftsbudget 2022 (mnkr) Medel 2022 

Budget 2021 -183,3 

Löneökning 2021, inkl. PO-förändring, 3 mån -0,2 

Löneökning 2022, inkl. PO-förändring, 9 mån 0 

Förändring avskrivningar 0 

Driftskonsekvensinvestering Allmänna fritidsinvesteringar 0 

Inflation -1,7 

Office 365 -0,4 

Besparing Bilar 0,6 

Besparing åtgärder minskad sjukfrånvaro -0,1 

Summa 2022 -184,8 

 

Med utgångspunkt i driftsbudgeten för 2021 har justeringar gjorts för att ta fram budgeten för 

nästkommande år. Samhällsnämndens budgetram för 2022 är baserad på en inflationskompensation 

i storleksordningen 1,7 mnkr eller knappt 1%. Löneökningar hanteras från och med 2022 centralt varför 

ingen separat uppräkning av personalkostnader är framtagen. Inför nästa år kompenseras nämnden 

med 0,2 mnkr för perioden jan - mars och inför kommande lönerörelse. Bland tilldelade medel finns 

även en pott för uppgradering av mjukvara till Office 365. Tidigt i budgetprocessen hade man räknat 

med att kommunen kunde ha gjort besparingar i bilparken i storleksordningen 2 mnkr för hela 

kommunen. Besparingen har för 2022 skjutits ut på nämnderna och samhällsnämnden får en minskad 

ram på 0,6 mnkr. Den slutliga driftsbudgetramen för samhällsnämnden är 184,8 mnkr för 2022. 

Investeringsbudget (mnkr) Budget 2022 

Tilldelade investeringsmedel för 2022 av KS enligt 
tioårsplan 

77,4 

Ändringar inför årsplan 2022 0,0 

Totalt 77,4 

 

Tilldelad budgetram på 77,4 mnkr ger utrymme för de investeringsprojekt som planerats under året. I 

ramen ingår även medel för större infrastrukturprojekt för 2022. Flertalet av de större investeringarna 

väntar på politiska beslut för att dessa ska kunna påbörjas. En beskrivning av fördelning av ram per 

verksamhet finns under avsnittet för investeringsbudget. 
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4.2 Nämndens budget 
Driftbudget per konto (mnkr) Utfall 

2020 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Differens 
2021/2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Intäkter 205,5 213,1 262,1 49 264,7 267,4 

skattemedel 180,6 183,3 189,1 5,8 186,6 188,5 

interna och externa intäkter 25,0 29,8 73,0 43,2 73,7 74,5 

Kostnader -204,9 -213,1 -262,1 -49 -263,6 -265,2 

personalkostnader -42,8 -46,6 -77,5 -30,9 -77,5 -77,5 

köp av huvudverksamhet -62 -68,7 -67,8 0,9 -68,5 -69,2 

lokalhyra -16,1 -16,7 -20,1 -3,4 -20,3 -20,5 

fastighets- och driftskostnader -14,2 -14,4 -13,7 0,7 -13,8 -14,0 

avskrivningar -36,6 -37,4 -35,5 1,9 -35,5 -35,5 

övriga kostnader -33,2 -29,4 -47,5 -18,1 -48,0 -48,5 

Resultat 0,6 0 0 0 1,1 2,2 

 

Samhällsnämndens budgetram för 2022 är 184,8 mnkr enligt årsplan från KF. Utöver den tilldelade 

ramen är ett centralt stöd för det budgeterade intäktsbortfallet på simhallen medräknat, en 

intäktsförstärkning i storleksordningen 4,3 mnkr. 

Interna och externa intäkter ökar markant till 2022 då konstavdelningen verksamhet ingår i 

samhällsförvaltningen. I dessa intäkter ingår intäkter för sålda portioner till främst skolverksamheter 

och socialförvaltningen olika verksamheter och boenden. Även livsmedelsinköp vid sidan om sålda 

portioner ingår i intäktsmassan. 

Personalkostnaderna mellan 2021 och 2022 är ökar med 30,9 mnkr främst pga. kostavdelningen men 

också på grund av ett antal tjänster som tillkommer i budget för 2022. Planen för kommande år 

Köp av huvudverksamhet förväntas minska med 0,9 mnkr mellan 2021 och 2022. 

Kostnader för lokalhyror förväntas öka med 3,4 mnkr 2022, främst på grund utav att kostavdelningens 

hyreskontrakt för navet nu ingår i budgeten. 

Fastighets- och driftskostnader förväntas minska med 0,7 mnkr från 2021 till 2022. 

Avskrivningarna förväntas minska med 0,9 mnkr. Ingen uppräkning av avskrivningskostnader har gjorts 

för nästa år då kapitalkostnaderna kommer att fördelas ut från centralt håll. 

Övriga kostnader förväntas öka med 18,1 mnkr, främst på grund utav att kostenhetens råvaruinköp nu 

påverkar budget. 

4.2.1 Personalbudget 
Personalkostnader (mnkr) Budget 

2020 
Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 2022 Diff. 
2021/2022 

Samhällsnämnd 1,4 1,3 1,4 1,4 0,0 

Förvaltningsledning 2,8 2,9 3,0 3,5 1,4 

Fritid ledning 2,2 2,1 2,2 2,3 0,1 

Fritidsaktiviteter ungdom 2,8 2,8 3,0 3,2 0,2 

Badanläggningar 8,3 7,9 8,3 8,4 0,1 
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Högslätten 5,8 5,2 5,3 5,7 0,4 

Trafik 3,7 3,7 3,8 3,8 0,0 

Miljö 5,2 4,9 6,0 6,5 0,5 

Plan- och bygg 7,1 7,0 7,8 9,3 1,5 

Teknik 5,5 5,0 5,8 6,1 0,3 

Kostavdelning  - - 26,4 26,4 

Totalt 44,9 42,8 46,6 77,5 30,9 

 

Personalkostnaderna ökar under 2022 mycket på grund av tillskottet av kostavdelningen. 

Personalbudget är ökad hos övriga verksamheter där verksamheten känner av ett kraftigt behov av 

förstärkning. 

Personal (antal) Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Diff. 2021/2022 

Samhällsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvaltningsledning 4,0 4,0 6,0 2,0 

Fritidsverksamhet 32,0 31,0 32,25 1,25 

- varav Fritid ledning och adm. - - 3,5 - 

- varav Fritid ungdom - - 5,5 - 

- varav Badanläggningar - - 13,25 - 

- varav Högslätten - - 10,00 - 

Trafikenhet 7,0 7,0 6,5 -0,5 

Miljö 8,0 9,0 10,0 1,0 

Plan & Bygg 11,0 12,0 13,8 1,8 

Teknik 11,0 10,0 9,5 -0,5 

Kostavdelning - - 53,75 53,75 

Totalt 73,0 73,0 131,8 58,8 

 

Antalet årsarbetare ökar markant sett till hela förvaltningen då kostavdelningens personal från och 

med 2022 kommer att ligga i samhällsnämndens budget. Förutom kostavdelningens påverkan så ingår 

för 2022 de tjänster som förvaltningen ser ett stort behov av att tillsätta för att utveckla verksamheten 

samt säkerställa att handläggningstider kan hållas nere. I budget för 2022 ingår en 

verksamhetsutvecklare under förvaltningsledningen samt en dietisttjänst. För plan- och bygg så är det 

för 2022 budgeterat för en till planhandläggare samt en bygglovshandläggare. Hos miljöverksamheten 

har man sett ett stort behov av en miljö/strandskyddsbackup för att säkra verksamheten och den 

tjänsten är för 2022 tillagd i budget. 

4.2.2 Budget per verksamhetsområde 
 

Driftsbudget per verksamhetsområde (mnkr) Skattemedel 
2022 

Övriga 
intäkter 
2022 

Kostnader 2022 

Samhällsnämnd 1,5 0 -1,5 

Förvaltningsledning 6,5 0,1 -6,6 

Avskrivningar 35,1 0,2 35,3 
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Fritid ledning 6,7 0,1 -6,8 

Fritid ungdom 4,6 0,0 -4,6 

Badanläggningar 12,3 6,1 -18,4 

Högslätten 18,0 1,5 -19,5 

Fritidsanläggningar 5,0 2,5 -7,5 

Trafikenhet 52,6 3,8 -56,4 

Miljö 4,2 3,5 -7,7 

Plan & Bygg 9,0 3,2 -12,2 

Teknik 8,7 3,8 -12,5 

Entreprenad 24,9 0,0 -24,9 

Kostavdelningen 0,0 48,0 48,0 

Resultat 189,1 72,8 -261,9 

 

Tabellen ovan visar på självfinansieringsgraden per ansvar. Tillskottet av kostavdelningens budget göra 

att en lägre andel av de totala kostnaderna finansieras av skattemedel. Målsättningen är att 

kostavdelningen ska ha full täckning för verksamhetens kostnader genom intäkter för försäljningen av 

portioner och livsmedel främst till skola och omsorg. Noterbart är att badanläggningar för 2022 räknar 

med relativt låga intäkter jämfört med tidigare år. Detta både på grund av eftersläpningseffekter av 

pandemin men också på grund av det närliggande hotellbygget. 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 
 

Väsentliga intäktsökningar/ -minskningar (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Differens 
2021/2022 

Minskade intäkter på anläggning Simhallen -2,3 9,4 6,1 -4,3 

 

En väsentlig budgetrelaterad intäktsminskning är relaterat till simhallen där verksamheten tydligt har 

känt av coronapandemins effekter på biljettförsäljning och besöksantal. Inför 2021 budgeterade 

verksamheten för ett normalläge sett till pandemin då effekterna inte var kända eller rättare sagt 

svåruppskattade. Den stängning som gjordes av anläggningen var ej budgeterad för. Inför 2022 kan 

verksamheten se tydliga tecken på olika grader av påverkan som kommer att ha stor inverkan på 

verksamheten. Dels så har möjligheten att frysa träningskort under pandemin effekt även 2022 då 

många kunder inte behöver förnya sina kort förrän långt in på året. Dessutom så kommer hotellbygget 

att påverka både besöksantal och hyresintäkter för 2022. 

4.4 Investeringsbudget 
Investeringsbudget (tkr) Budget 

2021 
Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kostavdelningen 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Miljö 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fritid 4,5 8,1 5,0 5,3 4,0 4,0 

Gata 23,9 23,3 23,3 23,1 23,3 22,8 

Belysning 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2 

Konstbyggnader 1,5 3,0 1,0 1,2 1,2 1,2 

Mark 6,0 6,3 5,7 6,0 8,2 8,2 
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Park 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 

Trafiksäkerhet 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Tillgänglighet 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

Genomförande DP 4,0 6,5 6,9 6,4 4,5 4,8 

Utredningar/Projektering 5,0 3,8 5,0 4,0 3,5 3,5 

Strategiska större projekt 0,0 21,0 79,0 93,0 26,0 29,0 

Summa investeringar samhällsnämnd 49,5 77,4 130,5 143,8 75,5 78,5 

 

Strategiska 
större 
projekt 

Start Beslut 
om 
finansi
ering 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

Totalt/proj
ekt (mnkr) 

Utsprångska
jen 

2021 2021 4 70 70 0 0 0 0 0 0 144 

Ind. Omr. 
Västra 
Saltvik et2 

2020 2021 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Nybrogatan 2018 2021 1 6 20 20 0 0 0 0 0 47 

Ind. Omr. 
Västra 
Saltvik et 3 

2021 2021 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9 

Muddring 
Nattviken 

2022 2022 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7 

Nybron 2021 2023 6 2 2 1 25 35 40 0 0 111 

Skeppsbron 2025 2024 0 0 0 0 4 4 25 25 25 83 

Totalt/år 
(mnkr) 

  21 79 93 26 29 47 65 25 25 410 

Investeringsbudgeten för 2022 ligger på 77,4 mnkr enligt beslut årsplan varav större strategiska projekt 

har en ram på 21 mnkr. 

Kostavdelningen 

För 2022 behöver Kostavdelningen göra investeringar i bland annat ny golvbeläggning samt transport 

neutralskåp samt en blastchiller. 

Trafik och Fritid 

Trafik- och fritidsverksamheternas investeringsbudget ligger på 8,1 mnkr där de stora 

investeringsbehoven framförallt handlar om en ny lift i Vårdkasbacken för 5,5 mnkr, nytt elljusspår i 

Hälledal för 1,7 mnkr. På maskinsidan planeras för en ny traktor till Högslätten för 0,3 mnkr, samt 

fortsatt utveckling av projekt Godstjärn för 0,4 mnkr. 

Miljö 

Miljöavdelningens investeringsbudget växlas upp med statliga bidrag i form av LOVA-stöd för att 

fortsätta kunna genomföra åtgärder inom Gerestabäckens område. Åtgärderna främjar bland annat 

fria fiskvägar och våtmarker. Projektet ska avslutas 2023. 

Teknik 
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Teknik står inför år med stora investeringsbehov för att säkra infrastrukturen i kommunen. Under 2022 

kommer volontärvägen att färdigställas. Kommunen kommer att bygga en ny kommunal gata med GC-

anslutning till den nya etableringen på Saltvik. Under 2022 planeras att öka gatornas livslängd med i 

ca 25 miljoner. Extra medel omfördelas på att göra insatser på trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 

åtgärder för att förbättra tillgängligheten på kommunens mark. 

Nivåerna för parkentreprenaden ökar något under 2022 där bland annat pollineringsparken 

färdigställs. 
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5 Internkontroll 
Syftet med internkontroll är att klarlägga om lagar och andra föreskrifter samt att kommunens mål och 

riktlinjer efterföljs enligt reglemente som tagits av Kommunfullmäktige 2014. 

Internkontroll 2021 

Utgångspunkten för internkontroll 2021 är kommunövergripande mål 8, Välskött och stabil ekonomi. 

Arbetet med internkontroll sker i följande steg: 

1. Identifiera mål/viktiga processer 

2. Utse en arbetsgrupp med god kännedom om verksamhetsprocessen 

3. Genomföra en riskanalys: - Riksinventering - Prioritering - Riskhantering 

4. Upprätta en plan för internkontroll. 

5. Nämnden beslutar om plan för internkontroll utifrån riskanalys. 

6. Uppföljning av intern kontrollplan till nämnd. 

7. Resultat av uppföljning rapporteras till Kommunstyrelse. 

Identifieras allvarliga brott eller brister under arbetet med internkontroll ska de omedelbart 

rapporteras till närmast över ordnad eller dennes överordnad. 

Som en del i interkontrollplanen utförs riskanalys på de av nämnden identifierade och beslutade 

processerna. För 2021 beslutade nämnden att processen med större infrastrukturinvesteringar ska 

prioriteras i internkontrollplanen. 

Förvaltningen ska göra en riskanalys genom inventering, konsekvens- oh sannolikhetsanalys samt 

hantering av riskerna. 

Risker: 

Risk Riskvärde 
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§ 110 Dnr 2021-000547 1.1.3.1 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 
för 2022, 

att återta verksamhetsplanen när den finns i reviderad version med gällande 

budget för 2022, 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan.      

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 
kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 

således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 

mål med fokusområden som verksamheten ska arbeta med för att nå målen.  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på internkontrollplan för år 2022. 
Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 

kontroll 2022.   

      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 samt tjänsteskrivelse 2021-10-14.       

______  
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 Skolnämnden 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 
för 2022 

att återta verksamhetsplanen när den finns i reviderad version med gällande 
budget för 2022 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan 2022  

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 

kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 
således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 
mål med fokusområden som verksamheten ska arbeta med för att nå målen.  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på internkontrollplan för år 2022. 

Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 
kontroll 2022.   

Socialt perspektiv 

Perspektivet behandlas inom ram för Verksamhetsplanen. 

Ekologiskt perspektiv 

Perspektivet behandlas inom ram för Verksamhetsplanen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Perspektivet behandlas inom ram för Verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1        Verksamhetsplan inklusive plan för internkontroll 2022 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till 

att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens verksamheter 

omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskol eklass, fritidshem, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 

kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 

de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 

övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2021.  

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 

specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika 

kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna: 

 Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig. 

 Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 

 Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.  

 Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper 

har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.  

 Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade 

bedömningssituationer. 

 Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med 

varje skolform är tydligare. 

 Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden. 

Arbetet med de förändrade läroplanerna har redan påbörjats, men kommer intensifieras under 2022.  

Skolförvaltningens deltagande i Skolverkets insats "Nyanländas Lärande" avslutas under 2022. Efter 

slutredovisning och kompletteringar återstår ett arbete med att förvalta de lärdomar som gjorts inom 

ramen för insatsen, för att fortsatt låta dessa ingå i det som är huvudmannens sy stematiska 

kvalitetsarbete. 

Det tidigare riktade statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan kommer ersättas av ett generellt 

statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. I skrivande stund är ramarna för kommande statsbidrag 

ännu ej fastställt, vilket innebär en osäkerhet i planeringsförutsättningarna. 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Skolförvaltningen kommer under 2022 fortsätta arbeta efter ett långsiktigt mål. Alla förskolor och 

skolor ska kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Tillsammans med detta mål har tre 

strategiska fokusområden tagits fram: Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. 

Den gemensamma nämnaren är att de alla i stor omfattning kommer påverka hur väl vi når vårt mål, 

och det är inom dessa områden våra stora utmaningar finns. Pågående pandemi och dess 

konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov inom förskola och skola. 

Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat skolans digitalisering 

på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter för innovation och 

nytänkande kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som det identifierar 

och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital utrustning 

mellan olika enheter. 

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska 

undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i 

Härnösands kommun. Olikheterna i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans 

och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. 

Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever i behov av extra stöd, ställer höga krav 

på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora 

pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och 

utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu 

tydligare, så att redan anställda medarbetare kvarstannar i yrket och att nyutexaminerade väljer 

Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget. 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 4, Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andelen elever i  åk 3 som klarar delproven i Svenska 
och Svenska som andraspråk ska öka  

KFmål 

Andelen elever med behörighet ti l l  ett 
gymnasieprogram ska öka 

KFmål 

Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning 

inom 4 år ska öka 

KFmål 

De erhållna resultatuppdragen fungerar som indikatorer inom ramen för Skolnämndens övergripande 

mål: Alla skolor och förskolor ska kännetecknas av en god miljö för lärande och utveckling. Utifrån 

detta övergripande mål, återfinns tre strategiska fokusområden som i sin tur innehåller en rad olika 

processer och aktiviteter. Samtliga av dessa har genom denna utformning en direkt bärande funktion 

gentemot det övergripande målet, vårt nationel la uppdrag och därmed även de erhållna 

resultatuppdragen. 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
I skrivande stund har den första delen av Skolförvaltningens nya modell för uppföljning initierats med 

ett första uppföljningsområde, Trygghet och Studiero. Även om detta arbete redan startats, kommer 

dess resultat att överlappa nästkommande två områden som genomförs under 2022: Lärande och 

Utveckling samt Ledning och Styrning. Resultaten från respektive område, och analyser av dessa 
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kommer ha en direkt påverkan på förvaltningens fortsatta arbete både sett till insatser utifrån olika 

verksamhetsformer men även sett till prioriteringen av våra strategiska fokusområden.  
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 

4.2 Nämndens budget 

4.2.1 Personalbudget 

4.2.2 Budget per verksamhetsområde 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 

4.4 Investeringsbudget 
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5 Internkontroll 
Planen för internkontroll har tagits fram genom samverkan mellan tjänstemän på Skolförvaltningen 

och Skolnämnden. Utgångspunkten har varit nämndens övergripande mål och de tillhörande 

strategiska fokusområdena, tillsammans med den ekonomiska osäkerhet som råder för 2022. Genom 

ett gemensamt arbete identifierades ett antal risker, vilka sedan hanterades vidare utifrån 

genomförbarhet av kontrollmoment samt redan pågående processer med bäring mot riskhanteringen. 

Arbetet mynnade ut i tre risker med tillhörande kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen för 

2022, samt risker som anses rymmas inom ramen för Skolförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

Till de senare hör risk att: 

 våra barn och elever inte får den utbildning de har rätt till  

 inte kunna anställa/bemanna efter behov 

 handlingsplanen för mottagande inte implementeras 

Samtliga av dessa riskers hantering ligger i linje med det som är skolans kärnuppdrag, och hanteras 

därmed kontinuerligt genom det systematiska kvalitetsarbetet. 

För de risker som förs in i internkontrollplanen skall de tillhörande kontrollmomenten även de ses som 

kontinuerliga, då resultatet av en utförd kontroll kan leda vidare till att en annan behöver utföras.  

Risk Riskvärde 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Avslutande samtal sker med närmaste chef  

Risk att handlingsplanen för mottagande inte förankras politiskt  

Avtal och licenser  
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§ 143 Dnr 2021-000202 1.1.3.0 

Verksamhetsplan 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till Verksamhetsplan för 2022, inklusive 

resultatuppdrag och nämndens mål,  

att fastställa uppräkningen av hemtjänstpengen med 2,0 %,   

att fastställa förslaget till internkontrollplan för 2022,  

att fastställa förslaget till åtgärdsplanen för kostnadsreduceringsåtgärder, 

samt 

att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige socialnämndens 

verksamhetsplan.           

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna  

att-satsen; att delge kommunfullmäktige socialnämndens verksamhetsplan, 

ändras till;  

att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige socialnämndens 

verksamhetsplan.   

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Krister Mc Carthy (S).     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; enligt yrkanden om 

ändring av liggande att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Protokollsanteckning 

Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och 

Sverigedemokraterna (SD), påtalar att i Åtgärdsplanen 

under verksamhetsplanen för 2022 finns förslag för att få budgeten i balans. 

Förebyggande arbete och framtidsåtgärder med bland annat förändrat 

arbetssätt ligger i förslaget. 
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§ 143. Fort 

Detta arbete tror vi är förutsättningen för att överhuvudtaget lyckas. Våran 

farhåga är att budgeten trots stora arbetsinsatser ej kommer att räcka för att 

klara 2022 års budget. Vi anser att socialnämndens nuvarande budget är 

underfinansierad.   

Vänsterpartiet (V) framför att det i verksamhetsplanen ingår att 

socialförvaltningen under 2022 ska genomföra ett stort förändringsarbete 

inom äldreomsorgen. Detta för att minska kostnader förbättra kvaliteten för 

brukarna och arbetsmiljön. Vänsterpartiet konstaterar att det i budgeten ej 

finns några ekonomiska medel avsatta för detta omställningsarbete. 

Vänsterpartiet konstaterar också att det i budgeten ej avsatts några medel för 

eventuella covidkostnader.                        

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden 

planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar 

hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna 

för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 

det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att 

genomföra.  

Ett antal viktiga områden lyfts fram i verksamhetsplanen, några av dem är 

följande. Det är dels att nämnden räknar med att Covid-19 pandemin även 

kommer att påverka nämndens verksamhet under 2022. En påverka som 

troligen kommer att bl.a. leda till ökade kostnader, kostnader som inte fanns 

medräknade när nämndens budgetram fastställdes i juni 2021. Det finns inte 

heller i nuläget några indikationer på att staten avser att ersätta kommunen 

för Covidkostnaderna.  

Budgeten för försörjningsstöd har kraftigt minskats inför 2022, en minskning 

med 7 mnkr. Avsikten med detta är att arbetslivsnämnden skulle kunna 

tillföras motsvarande belopp för att kunna erbjuda sysselsättning till flera av 

de som nu är beroende av försörjningsstöd.  

I den nyligen antagna statsbudgeten har extratjänster tagits bort. En del av de 

åtgärder som arbetslivsnämnden planerat göra för att minska kostnaderna för 

nämndens försörjningsstöd bedöms därmed inte kunna genomföras. Effekten 

beräknas av arbetslivsförvaltningen bli att ca 30 % färre personer som idag 

har försörjningsstöd kan erbjudas sysselsättning via arbetslivsförvaltningen.  

Nämnden beräknar att under mars och april kunna erbjuda samtliga 

medarbetare rätt till heltid.  

Det fortsatt arbete med God och Nära vård kommer att vara ett alltmer 

omfattande arbete. Ett arbete som kommer att drivas i nära samverkan med 

Region Västernorrland samt länets övriga kommuner.  
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§ 143. Fort 

Förvaltningen strävar efter att i samarbete med arbetslivs- respektive 

skolförvaltningen kunna erbjuda fler medarbetare utbildning till 

undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av den statliga satsningen 

”Äldreomsorgslyftet”.  

Budgeten innehåller medel för att under första halvåret 2022 öppna ett nytt 

boende inom omsorgen för personer med omfattande omvårdnadsbehov samt 

utöka kapaciteten inom daglig verksamhet så att de som beviljats insats kan 

erbjudas plats.  

En planering kommer att ske kring det nya äldreboende som nämnden 

beslutat om respektive ett nytt SoL-boende inom funktionshinderområdet, 

boenden som beräknas vara klara någon gång under 2023.  

Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att vara ett eget 

verksamhetsområde, då det visat sig att sammanslagningen med 

verksamhetsområde särskilt boende för äldre gjorde området för omfattande. 

En effektivare verksamhet inom respektive område bedöms kunna ske med 

denna förändring, och framförallt ge utrymme för att arbeta med utveckling 

av de två verksamheterna.  

Förvaltningen har i slutet av 2021 inlett ett samarbete med Klippans 

kommun i Skåne med fokus på utveckling av arbetssätt inom hemtjänsten. 

Det kommer vara ett av ett flertal åtgärder som kommer att behöva 

genomföras för att hemtjänstens kostnader skall kunna anpassas till budget.  

Förvaltningen har inför nämndens möte i december redovisat beslutade 

kostnadsreduceringsåtgärder, samt de åtgärder som är under 

utredning/analys. 

Förslag 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner upprättat förslag till 

Verksamhetsplan för 2022 inkl. förslagen till resultatuppdrag, nämnds mål 

samt internkontrollplan.                              

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-12-08. 

Socialförvaltningen, Verksamhetsplan 2022. 

Socialförvaltningen, Internkontrollplan 2022. 

Socialförvaltningen, Åtgärdsplan - Kostnadsreduceringsåtgärder - Åtgärder 

för budget i balans 2021 och 2022.                                  

______                                                    



 

 

    

  

Verksamhetsplan 2022 
2022-01-01 

Socialnämnd 



 

Socialnämnd  Verksamhetsplan 2022    1 [24] 

Verksamhetsplan 2022 
Rapportperiod: 2022-01-01    Organisation: Socialnämnd     

Innehållsförteckning 

Verksamhetsplan 2022 .......................................................................................................................1 

1 Nämndens uppdrag och verksamhet ..........................................................................................2 

1.1 Utgångspunkter ..................................................................................................................2 

2 Viktiga händelser........................................................................................................................3 

3 Planerad verksamhet..................................................................................................................6 

3.1 Planerad verksamhet för året .............................................................................................6 
3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal ............................................................................................................ 12 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år ........................................................................... 13 

4 Ekonomiskt sammandrag ......................................................................................................... 17 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel .................................................................... 17 

4.2 Nämndens budget ............................................................................................................ 17 
4.2.1 Personalbudget ............................................................................................................................... 18 
4.2.2 Budget per verksamhetsområde ..................................................................................................... 22 

4.3 Väsentliga budgetförändringar ......................................................................................... 23 

4.4 Investeringsbudget ........................................................................................................... 23 

5 Internkontroll ........................................................................................................................... 24 
 



 

Socialnämnd  Verksamhetsplan 2022    2 [24] 

1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten 
bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns 
insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd 
verksamhet. 

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom socialtjänstlagen (SoL), lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personlig assistans som utförs 
med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Socialtjänst avser även handläggning av 
ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken. 

Med kommunal hälso- och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i 
vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen för Hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter 
samt även för hemsjukvård i ordinärt boende. 

Socialförvaltningen har fem verksamhetsområden, Individ och familjeomsorg, Hemtjänst, Särskilt 
boende, Hälso- och sjukvård samt Omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom Hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver 
dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt administration 
och nämndsekretariat. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 
kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 
de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 
det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. En 
övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till grund för budgetåret 2022. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
Förvaltningsövergripande 

För Socialnämnden har pandemin fortsatt inneburit betydande extra resurser och kostnader. 
Kostnader som, när detta skrivs, inte kommer att ersättas av staten, och som inte har beaktats när 
nämndens budgetram fastställdes. Under 2022 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta enligt 
försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad 
smitta. 

Nämnden beräknar att under mars/april kunna sjösätta heltidsinförandet och erbjuda samtliga 
anställda rätt till heltid. Nämnden har även ambitionen att inleda arbetet med att minska antalet 
ofrivilligt delade turer, för att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer kan avskaffas. 

God och Nära vård reformen är viktig och beräknas pågå under ett antal år framåt. Hela vårdkedjan 
måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska utmaningarna som 
finns. Organisationsförändringar är dock inte huvudfokus för Nära vård utan det handlar om 
samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård ska utgå 
från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. En av 
de största utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur. 

Förvaltningen arbetar för att under 2022 kunna erbjuda ett ökat antal medarbetare utbildning till 
undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet". 

Förvaltningen kommer i början av året att under ett par månader genomföra tre piloter inom 
äldreomsorgen med ökad grundbemanning. 

Särskilt boende för äldre 

I juni 2021 fattade Socialnämnden beslut om en utökning av boendeplatser för äldre. Planeringen av 
det nya boendet kommer att vara ett viktigt arbete under 2022, och innebär ca 40 nya särskilda 
boendeplatser för äldre när det står klart någon gång under 2023. 

Förvaltningen planerar för att kunna öppna 17 tillfälliga särskilda boendeplatser för dementa på 
Artellerigatan (f.d. Ugglan). Dock har nämnden inte erhållit budget för dessa nya platser, men åtgärden 
beräknas sänka förvaltningens nuvarande kostnadsläge. Med nuvarande efterfrågan av äldreomsorg, 
särskilt boende och hemtjänst, bedömer förvaltningen att platserna troligen behövs tills det nya 
planerade boendet står klart. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att bli ett eget verksamhetsområde 2022. I flera år har 
det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Beslut är taget av Nämnden 2021 att utöka antalet 
sjuksköterskor med två tjänster ytterligare för en ökad grundbemanning. Ett projekt är startat under 
senare delen av 2021 som bygger på ett mer hållbart arbetsliv. Detta arbete planeras även in i 2022. 

Omsorg om funktionshindrade 

Under 2021 påbörjades arbetet med att återgå i daglig verksamhet och sysselsättning. Dessa är viktiga 
verksamheter för att främja god hälsa hos brukare, då isolering under pandemitid har varit en 
riskfaktor gällande psykisk ohälsa. 
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Nämnden beräknar att under första halvåret 2022 öppna ett nytt boende inom omsorgen för personer 
med omfattande omvårdnadsbehov, samt utöka kapaciteten inom daglig verksamhet så de som är 
beviljade denna insats kan erbjudas plats i verksamheten. 

Hemtjänst 

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg 
kommer att fortsätta under 2022. 

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den 
omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka 
insatser utifrån stora omsorgsbehov. 

I slutet av 2021 har förvaltningen inlett ett samarbete med Klippans kommun i Skåne. Samarbetet 
handlar om hur hemtjänsten kan effektiviseras genom att arbeta med hjälp av ruttplanering förbättra 
hur bilarna på effektivaste sätt förflyttas under arbetsdagen. Nuvarande planering är att försöksarbete 
skall kunna komma igång under februari månad. 

Individ och familjeomsorgen 

Budgeten för försörjningsstöd har kraftigt minskats inför 2022, minskningen på 7 mnkr ingick i den 
ramtilldelning som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2021. Avsikten med detta är att 
arbetslivsnämnden har tillförts motsvarande belopp för att kunna erbjuda sysselsättning till fler av de 
som nu är beroende av försörjningsstöd. Det fleråriga framgångsrika arbetet med att minska behovet 
av försörjningsstöd innebär att nämnden avser att omvandla en tjänst inom försörjningsstöd, till att ha 
inriktning mot förebyggande arbete inom bl.a. missbruksområdet. 

Barn- och familjeenheten har, förutom myndighetsutövningen, fortsatt fokus på förebyggande och 
uppsökande arbete samt tidiga samordnade insatser. 

Samarbetet runt det länsgemensamma projektet TSI (Tidiga samordnade insatser) kommer att 
fortsätta och utvecklas. 

Biståndsenheten 

Arbetsterapeut har under hösten 2021 påbörjat sitt arbete med stödbehovsbedömning enligt uppdrag 
från Socialnämnden. Arbetsterapeuten ska tillsammans med biståndshandläggare inom LSS 
genomföra stödbehovsbedömningar inom kommunens samtliga LSS-bostäder. 

Arbetet med att införa BPSD i ordinärt boende har påbörjats inom ett hemtjänstområde. En 
biståndshandläggare har deltagit i utbildning och kommer fortsättningsvis att vara delaktig i detta 
strukturerade arbetssätt med andra professioner inom teamet. Utifrån högt tryck på boendeplatser är 
tanken att BPSD ska införas inom samtliga hemtjänstområden på sikt. Detta för att möjliggöra ett 
bättre mående hos enskild, men också utifrån att det kan flytta fram behov av särskilt boende. 

Förvaltningsledning 

Det har varit en långdragen och mycket utmanande process att få en budget på plats inför 2022. En av 
flera följder av detta är att förvaltningens utbildningsbudget har behövt halverats i 2022 års budget. 
Genom statsbidrag är nämndens ambition att kunna finansiera en del utbildningar och därmed klara 
av att hålla den minskade utbildningsbudgeten, och samtidigt klara de flesta grundläggande 
utbildningsbehoven. 
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Arbetsmiljömätningen för förvaltningens enhetschefer 2021 visade på stora behov av att stärka och 
stödja cheferna i deras arbetssituation. Som ett led i detta kommer en tjänst som resurschef att 
inrättas på deltid, samt att en förlängning kommer att ske av det försök som gjorts under del av 2021 
med ett ledningsstöd. En förlängning till utgången av 2022. Även en tjänst som bemanningscontroller 
samt biståndscontroller avses att tillföras organisationen för att öka förmågan till stöd och uppföljning. 
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3 Planerad verksamhet 
3.1 Planerad verksamhet för året 
Förvaltningsövergripande 

Kommunen gick in i 2021 med höga tal gällande smittspridningen av Covid-19, och detta skeende kom 
i efterhand att kallas andra vågen. Samtidigt påbörjades vaccinationer av de mest sårbara grupperna. 
För Socialnämnden har pandemin fortsatt kosta extra resurser i form av personal och 
skyddsutrustning. Kostnader som, när detta skrivs, inte kommer att ersättas av staten, och som inte 
har beaktats när nämndens budgetram fastställdes. Under 2022 kommer förvaltningen att fortsätta 
arbeta enligt försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är 
bekräftad smitta. 

Nämnden beräknar att under mars/april kunna sjösätta heltidsinförandet och erbjuda samtliga 
anställda rätt till heltid. Heltidsinförandet som norm kräver mycket planering och omställning. Avsikten 
är dock att det ska medföra bättre förutsättningar för ökad personalkontinuitet i verksamheterna och 
göra arbeten mer attraktivt. Heltidsinförande bör även bidra till ökad kontinuitet av samma personal 
hos brukarna. 

Nämnden har även ambitionen att inleda arbetet med att minska antalet ofrivilligt delade turer. I 
nuläget har förvaltningen många delade turer. Avskaffandet av ofrivilligt delade turer innebär sannolikt 
behov av ändrade arbetssätt, planering och schemaläggning. Om delade turer tas bort utan att några 
förändringar sker i arbetssätt, schemaläggning mm samt att alla arbetar heltid, bedöms den ökade 
kostnaden vara mycket hög. 

God och nära vård kommer troligen innebära den största förändringen av verksamhet och ansvar 
under kommande år för socialnämnden. Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men är i stor 
utsträckning inriktad på att lösa olika typer av medicinska tillstånd. Verksamheter specialiseras i sina 
inriktningar och i takt med att allt fler lever med kroniska tillstånd träffar inte alltid regionens eller den 
kommunala hälso- och sjukvården rätt. Helheten runt den enskilda patientens behov riskeras att gå 
förlorad eller åtminstone inte bli sedd fullt ut. Därför är God och Nära vård reformen viktig. Hela 
vårdkedjan måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska 
utmaningarna som finns. Organisationsförändringar är dock inte ett huvudfokus för Nära vård utan det 
handlar om samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård 
ska utgå från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. 
För att kunna möta upp enskildas helhetsbehov behöver samverkan mellan olika aktörer som bedriver 
vård och omsorg bli än bättre. Nära vård omfattar all hälso- och sjukvård i Sverige. Socialförvaltningen 
har anställt en projektledare som ska hålla ihop förvaltningens arbete med Nära vård. En av de största 
utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur. Verksamheter 
inom kommun och region måste se bortom traditionella uppgifter och se hur man på bästa sätt kan 
anpassa vård och omsorg till medborgare. Syftet är att på kostnadseffektivt sätt göra vård och omsorg 
mer tillgänglig och mer personcentrerad. I detta är hälsoförebyggande arbete viktigt. 

Förvaltningen arbetar för att under 2022 kunna erbjuda ett ökat antal medarbetare utbildning till 
undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet". En av 
utmaningarna i att kunna erbjuda fler utbildning är att få fram tillräckligt med lärarresurser. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2021 en Måltidspolicy. I denna framgår bl.a. att "de enskilda 
nämnderna ansvarar för att relevanta handlingsplaner och riktlinjer tas fram för att uppnå 
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måltidspolicyns ambitioner inom sina respektive verksamhetsområden." Nämnden avser att ta fram 
sådana under 2022. 

Ett annan utvecklingsområde för nämnden och verksamheterna är att utveckla och ta i anspråk 
digitaliseringens möjligheter samt i än högre grad nyttja och implementera olika former av 
välfärdsteknik, som hjälp och stöd till de som behöver nämndens tjänster samt som medel att minska 
arbetsbelastningen för medarbetarna. En dialog har initierats med kommunstyrelseförvaltningens IT-
avdelning där planen är att gemensamt ta fram en målbild - ett önskat läge- vart Härnösands kommun 
vill befinna sig inom några år vad gäller digitaliserings och välfärdsteknikens möjligheter. I det arbetet 
planeras en uppdatering av i vilka fastigheter det saknas möjlighet till tillräckligt effektiv 
internetuppkoppling. Därefter behöver kontakt tas med berörda fastighetsägare för att åtgärda 
eventuella brister som identifierats. 

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten 

Arbetet med implementeringen av nytt verksamhetssystem kommer att fortgå även en del av 2022 
och berör hela förvaltningen. Implementeringen av nytt verksamhetssystem och utveckling av nya 
arbetssätt som en följd av detta är en process som kommer att fortgå under stor del av 2022 och 
kommer i hög grad att påverka merparten av förvaltningens medarbetare. Vidare planeras utbildning 
i kvalitets och ledningssystem. Inom enheten finns projektledare för God och nära vård. Arbetet med 
det sker internt i förvaltningen men även externt, en rad olika aktiviteter är aktuella. 

Särskilt boende 

I juni 2021 fattade Socialnämnden beslut om en utökning av boendeplatser för äldre, samt att 
Solbackens äldreboende ska flytta från befintliga lokaler och integreras i det nya planerade boendet. 
Socialnämnden beslutade vid samma tillfälle att korttidsenheten ska få mer ändamålsenliga lokaler i 
anslutning till det nya boendet. 

Förvaltningen planerar för att kunna öppna 17 tillfälliga särskilda boendeplatser för dementa på 
Artellerigatan (f.d. Ugglan). Dock har nämnden inte erhållit budget för dessa nya platser, men åtgärden 
beräknas sänka förvaltningens nuvarande kostnadsläge. Med nuvarande efterfrågan av äldreomsorg, 
särskilt boende och hemtjänst, bedömer förvaltningen att platserna troligen behövs tills det nya 
planerade boendet står klart. Orsaken till att nya platser avses öppnas är dels kön till särskilt boende 
på 30-40 personer som funnits under ett antal år, dels att av korttidsverksamhetens 18 platser upptas 
ca 10 av personer som väntar på permanent plats i särskilt boende. Det gör att korttidsverksamheten 
inte kan nyttjas för mer stödjande och uppbyggande verksamhet, verksamhet som skall bidra till att 
den enskilde kan klara sig själv hemma i större utsträckning. Slutligen är en av de viktiga orsakerna till 
att nya platser behöver öppnas i avvaktan på att det av nämnden beslutade boendet skall stå färdigt, 
det höga tryck som är på hemtjänsten och därav följande påtagligt ökade behov av personal. 
Hemtjänsten har under jan-okt 2021 utfört drygt 90 timmar mer stöd till de äldre per dag än vad 
budgeten har haft utrymme för. Genom att tillskapa fler boendeplatser frigörs platser på korttids vilket 
i sin tur ger lättnader för hemtjänsten. 

Inför 2022 ser verksamheten att det kommer behövas en återhämtningsperiod, covid-19 pandemin 
har påverkat alla i mycket stor utsträckning. Både utbildningar och utvecklingsfrågor har under hela 
pandemin fått stå tillbaka och dessa frågor ska planeras och komma igång igen. Fokus för arbetet 
framåt 2022 kommer att ligga på kvalitet med brukaren i fokus samt arbetsmiljön. För 2022 planeras 
fortsatt arbete med att utveckla möjligheten till aktiviteter för de som bor på kommunens särskilda 
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boenden. De digitala lösningarna för aktiviteter som utökats under pandemin ska även framåt 
utvecklas vidare. 

Inför 2022 är målet avseende brukarnöjdhet att kunna bibehålla och försöka förbättra resultaten från 
2020 som var 83%, gällande hur nöjd man var sammantaget med sitt särskilda boende. Resultatet var 
strax över rikets och länets resultat som var 81 %. Under 2021 har ingen brukarundersökning utförts 
via Socialstyrelsen på grund av covid-19, därav finns inget resultat för året. 

Inför 2022 kommer verksamheten lägga stort fokus på att alla medarbetare ska lära sig och bli trygga 
i det nya verksamhetssystemet, Lifecare. 

Verksamheten avser att 2022 arbeta för att fler medarbetare ska gå Äldreomsorgslyftet för att kunna 
öka andelen undersköterskor i våra verksamheter. 

Korttidsvistelse 

I samband med att nämnden beslutade om ett nytt särskilt boende för äldre, beslutade även nämnden 
om att införa insatsen korttidsvistelse med följande inriktningar. Utredningsplats, palliativ vård och 
omsorg, träningsplats, avlastningsplats och trygghetsplats. Alla insatstyperna bör vara kopplade till mål 
med insatserna. I och med att 17 boendeplatser öppnas på Artellerigatan, kan platser på korttids 
frigöras och arbete med den nya inriktningen för korttidsvistelse påbörjas redan under 2022. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården kommer att återgå till att bli ett eget verksamhetsområde 2022. Verksamheten 
planeras även att få förstärkning i form av några fler medarbetare under 2022. Arbetet med Nära vård 
är påbörjat under 2021 och kommer intensifieras under 2022. Samverkan och samarbete med både 
regionen, andra kommuner samt övriga samarbetspartners sker nu framåt i ökad utsträckning. 

I flera år har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Verksamheten har haft ett stort inflöde av 
bemannings sjuksköterskor för att kunna bedriva verksamhetens arbete. Ett stort arbete har skett 
under 2021, arbete med nya arbetssätt och planering för att kunna minska antalet bemannings 
sjuksköterskor. Ett stort fokus under 2021 och kommer att vara även 2022 har varit och är arbetsmiljön 
samt kvaliteten för de äldre. Beslut är taget av Nämnden 2021 att utöka antalet sjuksköterskor med 
två tjänster ytterligare för en ökad grundbemanning. Nu i slutet av 2021 är alla tjänster tillsatta 
förutom de två av nämnden nyinrättade. Detta kommer framåt 2022 innebära en ökad trygghet i 
verksamheten. Ett projekt är startat under senare delen av 2021 som bygger på ett mer hållbart 
arbetsliv. Detta arbete planeras även in i 2022. 

Omsorg om funktionshindrade: 

Verksamhetsområdet har under året präglats av Covid-19. Detta har påverkat verksamheten utifrån 
att snabbt ställa om till nytt arbetssätt, leda och fördela medarbetare för att klara bemanning samt att 
den stora frågan har varit att förebygga smittspridning. Verksamhetsområdet kommer även 
fortsättningsvis arbeta med följsamhet på rutiner gällande Covid-19. Det under 2021 påbörjade 
arbetat med att återgå i daglig verksamhet och sysselsättning är viktigt för att främja god hälsa hos 
brukare, då isolering under pandemitid har varit en riskfaktor gällande psykisk ohälsa. 

Verksamhetsområdet kommer under 2022 arbeta med att tydligt beskriva hur tillräckliga resurser ska 
fördelas i för att främja god och jämn kvalité i våra verksamheter. Vi ser att brukarbehovet ökar, bla 
behov av vaken natt vid gruppbostäder. En nettokostandsökning utifrån ökad bemanning är ett högst 
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troligt scenario för de kommande åren, detta till följd av brukarbehov och därmed ökat behov av antal 
bostad med särskild service samt ytterligare dagligverksamhet med avseende volymökningar. 

Implementering av modell för stödbehovsbedömning: 

Utifrån uppdrag från nämnd kommer verksamhetsområdet tillsammans med biståndsenheten införa 
stödbehovsbedömning inom Omsorgen. Bakgrunden till detta är det under de senaste åren uppstått 
en snedfördelning av personaltäthet. Ett antal boenden och dagliga verksamheter har viss 
överkapacitet medan ett antal har underkapacitet. Underkapaciteten beror till stor del på att antal 
personer med utvecklingsstörning och autism ökat, ibland också med psykiska funktionshinder, vilket 
kräver verksamheter som möter upp behov av små grupper med tillgång till nära personalstöd med 
rätt kompetens. Inom boenden har även behovet av personalstöd ökat i takt med brukares stigande 
ålder och pensionering. Arbetat med att införa en resursfördelningsmodell kräver ett långsiktigt 
omställningsarbete som startas upp under senare del av 2021 och kommer intensifieras under 2022. 

Individstöd och utökad samverkan inom förvaltningen: 

Individstöd är en insats för personer i eget boende som har behov av stöd och motivation för att klara 
sin vardag. Idag finns två arbetsgrupper gällande individstöd. Den ena gruppen har inriktning psykiatri 
och den andra inriktningen mot lindrigt förståndshandikapp och neuropsykiatri. Nytt syfte och mål är 
antaget av nämnden men tillägg finns att definiera organisation för den utökade målgrupp som har 
behov av insats. Under 2022 kommer arbetet med att tydliggöra och delas upp i två olika inriktningar: 
individstöd samt boendestöd. Individstöd är koncept där medarbetare arbetar bredvid brukaren med 
metod och stöd samt att boendestöd är där medarbetare arbetar mer precis att göra vissa insatser åt 
brukaren, en hemtjänstliknande form. Viktigt i detta arbete med att samordna insatser runt brukare 
är att vi inom förvaltningen nyttjar sk. SKIP, samordnad kommunal individuell plan. Detta för att på 
bästa sätt hjälpa brukaren utifrån aktuellt behov. I detta arbete inkluderas Omsorg om 
funktionshindrade, biståndsenheten men även i vissa delar Individ och familjeomsorgen. 

Rokad för daglig verksamhet: 

En större lokalförändring är planerad för daglig verksamhet Papper och stygn, detta utifrån att få 
ändamålsenliga lokaler samt hyreskontrakt som ligger i linje med verksamhetens förutsättningar. 
Därtill finns plan på att tillskapa verksamhet för äldre brukare som är i behov av anpassad verksamhet. 

En resursförstärkning kommer att ske av ett antal dagliga verksamheter för att kunna tillgodose den 
efterfrågan som finns på daglig verksamhet. 

Verksamhetsmål: 

Det finns ej övergripande resultatuppdrag som tangerar Omsorgens verksamhetsområde. Utifrån det 
har verksamhetsområdet de senaste tre åren arbetat med egna resultatuppdrag inom Omsorgen. Mål 
för 2022 inom Omsorg om funktionshindrade kommer att vara uppdelade i: verksamhetsmål, 
brukarmål, medarbetarmål, arbetsmiljö, ekonomiskt mål samt hälsomål. Målarbetet är utlyft på 
enhetsnivå där brukare och medarbetare bjuds in till delaktighet och uppföljning i samband med 
tertialer. 

Brandskydd och översyn Pumpbacksgatan: 

Omsorgens service- och gruppbostäder och särskilda boenden omfattas av att ha två av varandra 
oberoende utrymningsvägar i vardera lägenhet. Efter inventering av alla lägenheter som Omsorgen 
tillhandahåller är det 29 stycken lägenheter som inte klarar detta krav. Åtgärd är att vi framledes 
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försöker bygga till där det går samt att vi försöker hyra lägenheter i markplan. Dock kommer detta inte 
att åtgärda alla lägenheter, vilket innebär att vi för bla Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E arbetar med 
uppdrag från nämnd med en verksamhetsöversyn. Arbetet under 2022 kommer att fokusera på att 
arbeta med lämplig fastighet för de brukare som har behov av att bibehålla bostad med särskild 
service. I detta arbete är det fastigheten vid fd. Ringen som är aktuell i nuläget. 

Nytt SoL- socialpsykiatri boende: 

Nämnden har under 2021 beslutat att ett nytt nytt SoL/socialpsykiatriboende behöver byggas. 
Planering kommer att pågå under 2022 och boendet beräknas stå färdigt någon gång under 2023. 
Nämnden beräknar att under första halvåret 2022 även öppna ett nytt boende med sex platser inom 
omsorgen för personer med omfattande omvårdnadsbehov. 

Arbete med hemtagning externplacerade brukare: 

Verksamhetsområdet har fått möjlighet att knyta till ett antal lägenheter vid Eriksbergsgränds särskilda 
boende. Detta möjliggör att förvaltningen kan arbeta med hemtagning av brukare som i dag har sitt 
boendebeslut verkställt externt. Detta genererar positiva effekter för att kommunmedborgare kan 
beredas boende i hemkommun samt att kostnaderna för externa placeringar kan reduceras. 

Administrativa enheten: 

I skrivande stund pågår en större översyn av administrativa enheten, inklusive bemanningsenheten, 
vad gäller dess syfte och uppdrag. Översynen beräknas slutföras före årsskiftet 2021/2022. 

Enheten kommer att arbeta med arkiveringsfrågor. Arkiven är i behov av att ses över och gallras. 

Hemtjänst: 

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg 
kommer att fortsätta under 2022. 

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta är troligen den 
omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka 
insatser utifrån stora omsorgsbehov. Den äldre befolkningen ökar och allt fler planeras hem snabbt 
från sjukhusvård. 

Ett samarbete har inletts med Klippans kommun i Skåne kring hur hemtjänsten kan effektiviseras 
genomutvecklad "ruttplanering". De erfarenheter Klippans kommun dragit under andra halvan av 2021 
gör att metodiken upplevs mycket intressant och kommer att ha stort fokus som ett av medlen att få 
balans i Härnösands hemtjänsts ekonomi. 

Verksamheten ska också tillsammans med andra samarbetspartners fortsätta arbetet med Nära vård. 
Förberedelse för det arbetet har inletts. Befolkningsprognosen visar tydligt på en ökning av antalet 
”äldre äldre” (över 85 år), det kräver en förändring i arbetssätt inom vård och omsorg likväl som i 
samverkan. Nära vård uppdraget ger verksamheterna och kommunen en möjlighet att förändra och 
arbeta fram nya arbetssätt i samverkan med Region Västernorrlands primärvård och slutenvård. 

Utbildningar i BPSD kommer att fortskrida. Team utbildas bestående av chef, BPSD administratörer, 
sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare. Detta kommer förhoppningsvis ge större kunskaper 
om demenssjukdom, metodik vid beteendestörningar etc. 
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Avsikten är att digitaliseringen ska fortsätta, nästa steg är än mer trygghetskamera (natt tillsyn), och 
GPS - larm. För ökat autonomi och oberoende hos brukare. 

Individ och familjeomsorgen 

Budgeten för försörjningsstöd har kraftigt minskats inför 2022, minskningen på 7 mnkr ingick i den 
ramtilldelning som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2021. Arbetslivsnämnden har tillförts 
motsvarande belopp för att kunna erbjuda sysselsättning till fler av de som nu är beroende av 
försörjningsstöd. Det fleråriga framgångsrika arbetet med att minska behovet av försörjningsstöd 
innebär att nämnden avser att omvandla en tjänst inom försörjningsstöd, till att ha inriktning mot 
förebyggande arbete inom bl.a. missbruksområdet. 

Planeringen är att införa en ny metod för samordnade insatser för personer som beviljas ekonomiskt 
bistånd under lång tid genom SKAPA projektet. Även E-tjänst vid åter ansökan om ekonomiskt bistånd 
kommer att testas under 2022 för att kunna erbjuda en förbättrad service och möjlighet till ökad 
delaktighet för kommunmedborgaren. 

Barn- och familjeenheten har, förutom myndighetsutövningen, fokus på förebyggande och 
uppsökande arbete samt tidiga samordnade insatser. 

Inom ramen för det länsgemensamma projektet TSI (Tidiga samordnade insatser) startade 
socialnämnden och skolnämnden gemensamt upp två samarbeten under hösten 2020 med 
målsättning att utforma förebyggande och preventiva insatser riktade mot barn och unga och deras 
familjer. 

HLT-projektet (Hälsa Lärande o Trygghet) startade upp under 2021 och en samordnare är tillsatt på 
deltid. Två pilot HLT-team har startat upp och arbetet beräknas pågå i projektform även 2022. Mål 
med projektet är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltning och hälso- 
och sjukvården för det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet för barn och unga i riskzonen 
för psykisk ohälsa. 

Familjecentralen 2.0 innebär en förstärkning av familjecentralen genom att en samordnare tillsattes 
med uppdrag att utveckla och skapa verksamhet för att möta upp familjers behov av stöd. 
Utvecklingsområden har identifierats och gruppverksamheter planeras att starta upp men på grund av 
pandemin har det inte kunnat påbörjas förrän hösten 2021 och fortsätter 2022. 

Planeringen är att personer med missbruk som har boende som insats, ska erbjudas tillsyn och 
motiverande samtal i sina boenden samt att ASI utredningar som görs gällande personer med missbruk 
ska läggas in i ett uppföljningssystem. Enheten kommer att följa förändringar som kan komma att ske 
genom den så kallade samsjuklighetsutredningen. 

Biståndsenheten: 

Arbetsterapeut har under hösten 2021 påbörjat sitt arbete med stödbehovsbedömning enligt uppdrag 
från Socialnämnden. Arbetsterapeuten ska tillsammans med biståndshandläggare inom LSS 
genomföra stödbehovsbedömningar inom kommunens samtliga LSS-bostäder. Detta är ett värdefullt 
och viktigt komplement i processen att bedöma behov av bistånd. 

Arbetet med att införa BPSD i ordinärt boende har påbörjats inom ett hemtjänstområde. En 
biståndshandläggare har deltagit i utbildning och kommer fortsättningsvis att vara delaktig i detta 
strukturerade arbetssätt med andra professioner inom teamet. Utifrån högt tryck på boendeplatser är 
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tanken att BPSD ska införas inom samtliga hemtjänstområden på sikt. Detta för att möjliggöra ett 
bättre mående hos enskild, men också utifrån att det kan flytta fram behov av särskilt boende. 

Biståndsenheten ska fortsätta att arbeta med översyn av skälig levnadsnivå i samverkan med 
hemtjänstens verksamheter. Syftet är att se över vilka insatser som bör ingå samt arbeta med fler 
förebyggande insatser i hemmet. 

Arbetsterapeut kommer att fortsätta arbetet med stödbehovsbedömningar inom området Omsorgen 
om funktionshindrade. 

Individstöd är en insats som ges utifrån Socialtjänstlagen för personer i eget boende som har behov av 
stöd och motivation för att klara sin vardag. Förändringen gällande målgrupp och typ av insats ställer 
stora krav på verksamheten och kompetens hos personalen som utför insatserna. En arbetsgrupp med 
medarbetare från Biståndsenheten och Omsorg om funktionshindrade har arbetat med denna 
process. Implementeringen skulle ske under 2020, men kommer att fortsätta under 2022. En del i detta 
arbete är även att biståndshandläggare ska göra uppföljningar som en del i översyn av LSS-bostäder 
enligt uppdrag från Socialnämnd. Med ett annat utformat individstöd kan andra insatser erbjudas till 
personer som vill bo i ordinärt boende. 

Arbetet kommer att fortsätta med att se över och utnyttja välfärdteknik i högre utsträckning. 
Trygghetskameror och GPS-larm kan minska antalet fysiska besök samt ge ökad kvalitet och trygghet 
för våra medborgare. 

Förvaltningsledning 

Det har varit en långdragen och mycket utmanande process att få en budget på plats inför 2022. En av 
flera följder av detta är att förvaltningens utbildningsbudget har behövt halverats i 2022 års budget. 
Genom statsbidrag är nämndens ambition att kunna finansiera en del utbildningar och därmed klara 
av att hålla den minskade utbildningsbudgeten, och samtidigt klara de flesta grundläggande 
utbildningsbehoven. 

Arbetsmiljömätningen för förvaltningens enhetschefer 2021 visade på stora behov av att stärka och 
stödja cheferna i deras arbetssituation. Som ett led i detta kommer en tjänst som resurschef att 
inrättas på deltid. Även en tjänst som bemanningscontroller samt biståndscontroller avses att tillföras 
organisationen för att öka förmågan till stöd och uppföljning. Dessa tjänster beräknas finansieras under 
2022 med externa medel. 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal 
Mål Typ av mål 

Mål 5, Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

Brukares nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka KFmål 

Brukares nöjdhet med sin hemtjänst ska öka KFmål 

Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd ska minska. 

KFmål 

Strategiska åtgärder kopplade till resultatuppdragen: 

Hemtjänst: Ökad kontinuitet. Tre piloter har provat heltid under 2021. När detta dokument skrivs 
pågår utvärdering av piloterna. Breddinförandet planeras ske under mars/april 2022. Då fler får 
möjlighet att arbeta heltid ökar möjligheterna att planera för ökad kontinuitet hos enskilda kunder. 
Om pågående test med ökad grundbemanning faller väl ut, kan även det bidra till förbättrad 
kontinuitet hos brukarna. Vidare fortsätter satsningen inom hemtjänsten på utbildning inom BPSD 



 

Socialnämnd  Verksamhetsplan 2022    13 [24] 

(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Detta kommer att införas allt eftersom 
i samverkan med biståndsenheten och hemsjukvården. Något eller några områden till en början då 
verksamheten kan utföra utbildning på ett säkert sätt utifrån pandemin. Tanken är att hemtjänsten 
ska kunna möta upp demenssjuka brukare än bättre. 

Särskilt boende: Nya arbetssätt då det gäller planering av arbete och aktiviteter för de boende. Mer 
tekniska lösningar som underlättar arbetet och genererar mervärde för de boende. Fortsatt arbete 
med att förmedla vardagen vid Säbo via Facebook. Ger nöjdare brukare och anhöriga samt respons till 
verksamheterna. 

Individ och familjeomsorgen: Olika arbetssätt och samverkan med andra samhällsaktörer för att 
minska andelen invånare som har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Åtgärder kopplade till de strategiska åtgärderna: 

- Utbilda några hemtjänstgrupper i BPSD under året och i det tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal 
och områdets handläggare Detta för att öka kunskaperna om demenssjukdom generellt inom 
hemtjänsten. Vidare innebär utbildningssatsningen att eventuella svårigheter i implementering av 
BPSD i hemtjänst identifieras inför massinförande av BPSD i hemtjänst. 

- Fortsatt arbete med att utveckla/införa välfärdsteknologi. 

- Fortsatt arbete med nationella värdegrunden för äldre så att brukare i hemtjänst och särskilt boende 
får individanpassad vård och omsorg. 

- Äldreomsorgslyftet: Vars syfte är att höja kompetensen hos brukarnära personal. 

- Införande av heltid som norm. 

- Fortsatt god samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, 
Arbetslivsförvaltningen, vård/hälsocentraler samt öppenvårdspsykiatrin för att möta upp och stötta 
personer som hamnat i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Gemensamma mål finns för denna 
samverkan. 

- Påbörja arbetet med att minska de ofrivilligt delade turerna. 

- Fortsätta med höga krav på jobbsökande och arbetslinje efter förmåga då det gäller klienter som är i 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. I kombination med stöttning, motivering och 
möjlighetsvisande arbetssätt. 

Förslag på nämnds mål: 

Andelen överklagade biståndsbeslut som går Socialnämnden emot ska inte överstiga 5%, efter 
prövning i domstol. 

Målet kopplas till kommunens övergripande mål: Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet. 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Funktionshinder 

En ökning av kommunernas kostnader för stöd till funktionshindrade kan ses i hela landet. Därtill 
svårigheter att hitta kompetent/personal med rätt utbildning. Diagnosen autism ökar medan övriga 
diagnoser ligger på i stort sett samma nivå. Tiden mellan beslut och verkställighet ökar överlag. 
Insatsen boendestöd/individstöd ökar. 
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Nytt SoL- socialpsykiatri boende: 

Detta boende kommer att omfatta enligt nuvarande planering 23 platser vilket medför att nämnden 
kan erbjuda boendelösningar inom Härnösands kommun för de som bor externt samt avveckla 
befintliga särskilda boenden inom socialpsykiatri. Detta planeras stå färdigt för att tas i bruk under 
2023. 

Strategisk inriktning gällande företagsplats: 

Företagsplats är ett sätt att verkställa daglig verksamhet samt sysselsättning. Brukaren har då sin 
arbetsplats i något företag eller organisation inom Härnösands kommun. Detta är ett stort mervärde 
för den enskilda brukaren att vara ute i arbetslivet på en arbetsplats. Därtill är det ett mycket 
kostnadseffektivt sätt att bedriva verksamhet. Med detta som bakgrund vill verksamhetsområdet 
fokusera på att utveckla Omsorgens arbete med att klara en del av volymökningar med just 
företagsplats. För att klara detta kommer det krävas vissa äskanden om resurser. 

Stödpedagog: 

Stödpedagog är en befattning i som behöver implementeras inom verksamhetsområdet på ett 
övergripande sätt. Uppdraget för stödpedagog är att arbete med pedagogiska metoder, handledning 
och individanpassat stöd arbeta med brukare i alla åldrar med psykiska, fysiska och medicinska 
handikapp. Befattning arbetar på uppdrag med att stärka medarbetare i arbetssätt med brukare. 
Verksamhetsområdet ser ett stort behov av att tillföra resurser för att kunna tillsätta en 
stödpedagogorganisation som kan svara för de 40-tal verksamheter som Omsorgen har. 

Brandskydd: 

Fortsatt arbete med att översyn av Omsorgens service- gruppbostäder och särskilda boenden utifrån 
godkänt brandskydd. Åtgärd är att vi framledes försöker bygga till där det går samt att vi försöker hyra 
lägenheter i markplan. 

Verksamheten behöver se över och arbeta fram nya arbetssätt: 

Ett omfattande arbete med att skapa rätt förutsättningar för att arbetat ska bedrivas med så bra kvalité 
som möjligt enligt värdegrund måste lyftas högt på agendan. Därtill måste vi arbeta aktivt med att 
skapa förutsättningar för samverkan mellan verksamheter och enheter. Där medarbetare kan få 
möjlighet att kompetensutveckla sig inom funktionshinderområdet. 

Omställningsarbetet har tagit på medarbetarnas känsla av tillhörighet och därtill påverkas 
arbetsmiljön. Vi behöver i stark samverkan arbeta för en bra arbetsmiljö som främjar ett hållbart 
arbetsliv 

Brukarnas behov förändras med att de åldras. Vi behöver därav rigga verksamheter som är utformade 
för att klara att människor åldras och har andra och ökade behov. Utifrån detta har vi påbörjat en 
översyn av lokaler gällande boenden och hur vi behöver planera lokalernas utformning för att klara 
brukarnas behov nu och i framtiden. 

Särskilt boende för äldre 

Nytt särskilt boende planeras stå färdigt för inflyttning någon gång under 2023. 
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Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnade i augusti 2020 förslag som tillsammans skapar 
förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och 
lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad 
socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen 
föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. I skrivande 
stund är det inte sannolikt att någon proposition kommer att läggas på ev ny socialtjänstlag före valet 
hösten 2022. 

Samsjuklighetsutredningen 

Utredningen presenterade sitt betänkande i slutet av november 2021. Utredningen anger tio bärande 
delar i de förslag de lägger fram. 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och 
sjukvård 

2. Behandlingen ska ges samordnat med behandling av andra psykiatriska tillstånd 

3. Sprutbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagning som alla regioner ska erbjuda 

4. Uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet, anhörigstöd samt insatser till barn och 
unga ska vara fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på HVB 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för dem med stora samordningsbehov ska finnas 
överallt 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas 

9. Sammanhållen uppföljning ska ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med 
personer med samsjuklighet och anhöriga 

10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård 
vid skadligt bruk och beroende ska utformas 

Beroende på vad i utredningen som läggs fram som proposition kan det komma att innebära märkbara 
förändringar för nämndens nuvarande arbete med missbruk och beroende. 

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicins kompetens i kommuner 

Utredningen pågår och ska presenteras senast sista juni 2022. Utredningsdirektiv anger bl.a. följande. 

 Utredningen skall föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen. 

 Definiera begreppet äldreomsorg och vilka som omfattas av lagen. 

 I lagen föreslå bestämmelser som reglerar en ordning för en nationell omsorgsplan. 

 Föreslå hur den medicinska kompetens kan stärkas i kommunernas verksamhet samt vid 
behov på den kommunala ledningsnivån. 
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 Eventuellt överväga krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun. 

 Eventuellt överväga krav på medicinskt ansvarig för ledningsansvarig läkare (MAL) i varje 
kommun. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 
4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 

 

Detaljer om preliminärt tilldelade medel återfinns i planeringsförutsättningar beslutad av 
kommunstyrelsen. Detaljer om kommunfullmäktiges beslut om tilldelade medel återfinns i årsplanen 
för budgetåret. 

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en budgetram på totalt 638,9 mnkr för 2022. Det är 
en ökning med 14,5 mnkr jämfört med budget 2021. I budgeten är det både förstärkningar och 
minskningar av budgetmedel. Några exempel på förändringar är bland annat förstärkning inom daglig 
verksamhet och ett nytt Sol boende i Omsorg om funktionshindrade. Nämnden har även fått 
kompensation för inflation och viss volymökning. Ramminskning är framförallt gällande ekonomiskt 
bistånd som minskat med 7 mnkr genom Arbetslivsförvaltningens (ALF) arbetsmarknadssatsning. 

Nytt för 2022 är att helårseffekten av lönerevisionen för 2022 kommer att tillföras budgetramen som 
en tilläggsbudget. 

4.2 Nämndens budget 

 

Socialnämndens budgetram utgörs av en skattemedelsram på 638,9 mnkr. De övriga intäkterna består 
till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare samt externa statsbidrag. 

Skillnaden i övriga intäkter mellan budgetåren beror bland annat på att socialnämnden har budgeterat 
7 mnkr mer bidrag från socialstyrelsen jämfört med 2021. Det är bland annat ett prestationsbaserat 
statsbidrag på 3,1 mnkr till kommunerna i syfte att utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilt 
boende. Ett annat stort statsbidrag för 2022 är statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg. Statsbidraget är budgeterat till 3,4 mnkr och härrör framförallt till nya teamet inom 
hemsjukvården. Även ett statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar på 0,9 mnkr är inlagd 
i budgeten för 2022 
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Schablonintäkten från migrationsverket minskar med 3,2 mnkr mellan budgetåren. 

Budget för lokalhyror är uppräknad med 1,5%. Mellan åren är det utökade kostnader på 1,6 mnkr. 
Förutom uppräkningen är den främsta anledningen den nya lokalen avseende utökningen av 17 nya 
särskilt boende platser. 

Budgeten för ekonomiskt bistånd minskar med 7 mnkr mellan åren. ALF kommer att satsa på fler BEA-
anställningar som kommer att gå till att anställa personer som idag lever på försörjningsstöd, som i sin 
tur leder till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar. 

Socialnämnden har i budget 2022 inte tagit hänsyn till eventuella kostnadsökningar Covid-19 medför 
eller kunnat beakta alla eventuella kostnadshöjningar heltidsprojektet kommer att medföra. Inlagd i 
budget ligger 1,6 mnkr avseende heltidsprojektet, men personalkostnaderna kommer förmodligen att 
överstiga detta. Under året kommer detta att följas upp och en intern intäkt kommer omfördelas från 
KS motsvarande nämndens kostnadsökningar gällande heltidsinförandet. 

4.2.1 Personalbudget 

 

Personalkostnaderna är 30,7 mnkr högre än föregående årsbudget. I denna ökning ligger inte 
lönerevisionen för 2022. Full kompensation för löneökningar kommer att ske via en tilläggsbudget 
2022. 

Förvaltningsledning ökar mellan åren med 2,4 mnkr. Det är fyra nya tjänster. En ny verksamhetschef 
för Hälso & sjukvård, en bemanningscontroller, en biståndscontroller och en resurschef. 

Personalbudgeten för hemtjänsten ökar med 2,9 mnkr mellan budgetåren. Det avser bland annat en 
utökning på nattpatrullen och att hemtjänstgrupperna har en utökad personalbudget genom att 
hemtjänstpengen har ökat. I budget 2022 finns en neddragning av 1 åa gruppledare. 

Omsorg om funktionshindrade (OoF), ökar sin personalbudget med 10,4 mnkr. Det består bland annat 
av förstärkning inom daglig verksamhet och öppnande av ett nytt SoL boende. Ökade 
personalkostnader för dessa två satsningar motsvarar 6,9 mnkr. OoF har även utökat med två nya 
tjänster rörande vaken natt. 

Särskilt boende har ökat kostnaderna med 9,4 mnkr, det är framförallt på grund av en utökning av 17 
nya platser. Personalbudgeten inom särskilt boende inom äldreomsorgen är beräknad utifrån 0,65 
årsarbetare per lägenhet (dag och kväll). Beräkningen avser utrymme i personalbudgeten och är inte 
detsamma som personaltäthet på ett schema. Nytt för 2022 är att personalbudgeten baseras på 
medellöner. 
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Hälso-och sjukvården ökar sin personalbudget mellan åren med 5 mnkr. Det är tre nya sjuksköterskor, 
två rehab personal. I budgeten för 2022 finns även sex nya undersköterskor till det nya teamet som 
har bildats. För detta team har vi dock lagt in en lika stor intäktspost för ett statsbidrag som vi får 
återsöka från socialstyrelsen som avser "för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg" 

Ett nytt nattavtal träder i kraft under april 2022, vilket kortfattat innebär en arbetstidsförkortning. Det 
är inte inlagd några utökade kostnader i budgeten för detta. För att kostnaderna inte skall öka på grund 
av avtalat behöver förvaltningen se över sina arbetssätt. Det har stor koppling även mot 
heltidsinförandet. 
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4.2.1.1 Personalförändringar 
Följande förändringar finns med i verksamhetsplan 2022 som innebär utökning eller minskning av 
antalet årsarbetare (åa). 

 

Noter 

Not 1: 

Med nuvarande efterfrågan av äldreomsorg, särskilt boende och hemtjänst, bedömer förvaltningen 
att dessa platser troligen behövs tills det nya planerade boendet står klart. Då kommer tjänsterna att 
flyttas över till det nya boendet. 
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Not 2: 

Av undersköterskor kommer 4 från de som tidigare arbetade inom den avvecklade personalpoolen och 
2 kommer att vara visstidsanställningar. Denna kostnad finansieras via statsbidrag. 

Not 3: 

Resurs för samtliga förvaltningar i arbetet med heltider. 

Not 4: 

Kombinationstjänst med annat uppdrag. 

Behov av ökad grundbemanning 

I början av 2022 kommer förvaltningen att driva 3 piloter med ökad grundbemanning i tre enheter 
inom äldreomsorgen. Syftet med piloterna är att se om ökad grundbemanning kan göra att 
verksamheterna i princip kan klara i förväg känd frånvaro. Piloterna skall bidra till att se om detta sätt 
att organisera arbete kan ge indikationer på om det bör vara en möjlig väg för hela vård och 
omsorgsområdet. Nuvarande budgetram klarar inte denna utökning av personalkostnader, men 
kostnaden uppstår ändå för att klara den efterfrågan som finns av insatser. 

För att få bort behovet av vikarier behöver verksamheterna dels ha tillräcklig mängd tillsvidareanställd 
personal för att fylla de grundbehov av bemanning som finns. Dels effektivt nyttja den resurstid som 
uppstår med heltidsinförande, så att verksamheterna i princip kan klara i förväg känd frånvaro utan att 
ta in vikarier. Effektivt nyttjande av resurstid kommer medföra nya arbetssätt innebärande bla att 
personal inom vård och omsorg till viss del behöver kunna arbeta på mer än ett ställe. Höjd 
grundbemanning skall även bidra till att verksamheterna kan klara kortare akut frånvaro utan att ta in 
vikarier. 

Avsikten är inte att personalkostnaderna skall öka, utan kostnaden måste innebära att andra kostnader 
reduceras som vikarier, mertid och övertid. 
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4.2.2 Budget per verksamhetsområde 

 

Största budgetförändringen mellan åren är inom Särskilt boende avseende öppnande av 17 nya 
platser. Kostnaderna ökar med 12 mnkr. Det är dock beräknat en effekt inom området hemtjänst, 
framförallt minskad hemtjänstpeng. 

Det finns planerad utökning under 2022 inom Omsorg om funktionshindrade med ett nytt SoL boende 
och att daglig verksamhet förstärks för att kunna ta emot fler brukare. Öppnade av SoL boendet 
kommer att ge positiv effekt på de externa placeringskostnaderna. Verksamheten har räknat med att 
kunna ta hem tre individer till det nya boendet. 

Skattemedel till försörjningsstödet minskar mellan åren med 5,3 mnkr, det beror både på att 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd planeras minska under 2022 genom ALF:s satsning och att 
intäkterna från migrationsverket minskar. 

Skattemedel till Personlig assistans ökar med 4,5 mnkr mellan budgetåren utifrån hur utfallet ser ut 
enligt nuläget. Det är både där kommunen har hela kostnadsansvaret och där kommunen har 
kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. 

Inom Individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna för HVB placeringar minska med ytterligare 0,8 
mnkr som följd av införandet av familjebehandlingsteamet som startade 2021. 
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4.3 Väsentliga budgetförändringar 

 

 Budgeten för Personlig assistans är höjd inför 2022 med 4,5 mnkr jämfört med 2021, då 
behovet har ökat under 2021 och kommer fortsatt ligga på en hög nivå. 

 Placeringsbudgeten för extern placerade inom Omsorg om funktionshindrade har sänkts med 
6 mnkr. Det är planerat hemtagning av tre individer till befintlig verksamhet och tre individer 
till nya SoL boendet Pärlan. 

 Kostnaden för att utöka med 17 nya platser inom Särskilt boende uppgår till ca 12 mnkr i 
budgeten. Det är även beräknat att dessa platser ger en positiv effekt på hemtjänstpengen och 
nattpatrullen som därmed kommer att kunna ha lägre kostnader än 2021. 

 Ersättningsschablonen för utförd hemtjänsttimme ökar med 2%. 

 Inom Omsorg om funktionshindrade är det beräknat att det kommer att öppnas ett nytt SoL 
boende i april och förstärkning inom daglig verksamhet från mars. Det beräknas kosta 7 mnkr. 
Detta är inte en helårseffekt eftersom kostnaderna inte beräknas uppstå i januari. 

 Budgeten för försörjningsstöd är minskad mellan åren med 7 mnkr för att ALF skall erbjuda 
arbetsmarknadsåtgärder för att få fler individer i arbete så dem får egen försörjning. 

4.4 Investeringsbudget 

 

Den investeringsbudget som beslutats av kommunfullmäktige uppgår till 1,9 mnkr. Den innehåller till 
största del investeringar i inventarier, utrustning och anpassningar i förvaltningens befintliga och nya 
verksamheter. 
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5 Internkontroll 
Färdigställa riktlinje Informationshantering i Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Låta 
förvaltningsledningen fatta beslut, för att sedan implementera, utbilda och följa upp riktlinjen. Beslut, 
implementering (utbildning) samt uppföljning. 

Arbeta med att korrekta formulerade uppdrag till Korttidsenheten ges i större utsträckning (så att det 
inte är kopior på hemtjänstuppdrag), kan ske vid tidsbrist hos biståndshandläggare kommer att följas. 

Lyfta vikten av att avsluta och arkivera ärenden inom biståndsenheten och inom hemsjukvården. 

Fortsatt utbilda och arbeta med basal hygien. 

 

Risk Riskvärde 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

 Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs  
Ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt  
Felaktiga uppgifter till utförarenehet  
Följer ej lagar och regelverk   
Följer ej lagar och regler  
Mål 6 - God service med gott bemötande 

Smitta sprids i verksamheten  
Vårdrelaterade infektioner ökar inom vård och omsorg  
Bristfällig kunskap om informationssäkerhet  
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 

Ekonomiskt bistånd hamnar fel  
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 Socialnämnden 

Behov av kostnadsreduceringar 2021 och 2022 

Redan beslutade åtgärder av nämnden 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Ta hem ytterligare 

externa placeringar 

(OOF) 

Beslut av nämnden i 

maj 

 

Cirka 700 - 900 tkr/år är en ungefärlig årlig snittkostnad för 

extern placering. Om brukaren kan erbjudas boende i Härnösand 

i boende som bedrivs av kommunen överstiger externa 

placeringskostnaden kommunens personalkostnad (ca 600 tkr) 

för det kommunala boendet.  

Åtgärden har dels genomförts under 2021 och finns även med i 

planeringen för 2022.  

 

Effekt ca 

100 – 300 

per hem- 

tagning 

Hemtagning av två 

identifierade externa 

placeringar 

(OOF) 

Beslut av nämnden i 

maj 

 

Fanns två placeringar där hemtagning var möjlig med befintlig 

personalstyrka.  

 

 

Effekt ca 

1 600  

Elevhem, avveckling 

av ett boende 

(OOF) 

Beslut av nämnden i 

april 

 

Avveckling klar. Gjorde att underskott i den verksamheten inte 

uppstod.   
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Översyn av 

ersättningsregler för 

hemtjänsten – 

Hemtjänstpengen 

(Hemtjänsten) 

Beslut av nämnden i 

maj 

 

Bör ersättningen till hemtjänsten (inkl privata utförare baseras på 

utförd tid (är så nu) eller beviljad tid, eller någon annan 

beräkning av ersättning.  

Behövs nuvarande schablontid / referenstid för vad som beviljas 

revideras. Om går över till biståndsbedömd tid kan förstärkning 

eventuellt behövas inom biståndsenheten.  

Översynen behöver sannolikt resurs sättas med utredare utanför 

socialförvaltningen.  

 

 

Minskning av 

serviceinsatser som 

utförs av 

vårdpersonal 

(Hemtjänsten) 

Beslut av nämnden i 

juni 

 

Kan framförallt avse inköp av mat och apotekstjänster som båda 

går att beställa och få hemlevererat eller via posten.  

För digitala inköp av mat från butik pågår pilotprojekt. Avtal 

finns med en av mataffärerna, de packar beställningarna och kör 

ut dem till respektive hemtjänstgrupp.   

När digitala inköp utvidgas till hela hemtjänsten behöver ny 

förfrågan gå ut till samtliga matbutiker om de vill ansluta till 

digitala beställningar.  

 

 

Fler undersköterskor 

som stöd till 

legitimerad personal  

(HSL) 

Beslut av nämnden i 

juni 

Bidrar till att undvika behovet av inhyrd legitimerad personal 

samt åtgärd som förbättrar arbetsmiljön. Innebär att teamarbete 

inom hemsjukvården utvecklas.  

Nämndens beslut var - att utreda behovet av fler undersköterskor 

till Hälso-och sjukvårdsorganisationen, ställt bland annat i 

relation till anställning av ytterligare sjuksköterskor, samt 

förväntat minskat antal hemsjukvårdsärenden som blir följden av 

tillämpning av den så kallade ”tröskelprincipen” 

 

Kombinationstjänster 

i de geografiska 

ytterområdena 

(Generellt) 

Beslut av nämnden i 

juni 

 

Nämndens beslut var - Förvaltningen uppdras verka för att där 

det är lämpligt tillskapa kombinationstjänster inom den egna 

förvaltningen, samt andra förvaltningar för effektivare 

personalutnyttjande 

 

Samarbete över 

kommungränserna 

(Generellt) 

Beslut av nämnden i 

juni 

Nämndens beslut var - Förvaltningen uppdras verka för att där 

det är ekonomiskt fördelaktigt samverka med andra kommuner 

om utförandet av biståndsinsatser, företrädesvis inom 

hemtjänsten 
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Överlåta 

förvaltningens 

fordon inkl elcyklar 

till kommunens 

bilpool 

(Generellt) 

Beslut av nämnden i 

juni 2021 

 

Frigör framför allt tid för cheferna. Bör föra med sig minskat 

behov av antalet bilar. Även arbetsmiljöfråga för chefernas 

arbetssituation 

Nämndens beslut var - Bilar och elcyklar överförs till 

samhällsförvaltningen.  

Utredning pågår av samhällsförvaltningen.  

 

 

Åtgärder inbakade i förslaget till Verksamhetsplan 2022 eller 
som kommer läggas fram till nämnden för beslut 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Ta bort 1 åa på ekonomiskt bistånd. 

(IFO) 

Återremiss av nämnden 

 

Förvaltningen föreslog att 1 åa inom 

försörjningsstöd skulle avvecklas 

utifrån stadigt minskat antal som 

söker och behöver försörjningsstöd.  

Utifrån återremissen finns förslag 

med i Vp 2022 att tjänsten 

omvandlas till inriktning 

förebyggande och hälsofrämjande 

arbete inom IFO, företrädesvis inom 

missbruksområdet.   

 

Omfördela statsbidrag inom IFO För 2021-2022 kan 910 tkr 

rekvireras som är avsedda att 

subventionera kostnaderna för 

familjehemsplaceringar.  

Bidraget användes till 

delfinansiering av nämndens 

kostnad för Gemensam 

familjehemsorganisation (GFO), 

vilket minskar behovet av att avsätta 

skattemedel för detta ändamål 

 

910 
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Satelitlägenhet till elevhem 

(OOF) 

Förvaltningen kan knyta till en 

satelitlägenhet till ett elevhem och få 

en ökad intäkt om ca 500 tkr i år. En 

förutsättning är att man får loss 

lägenheten. Lokalgruppen har i 

uppdrag att bevaka lediga 

lägenheter. Finns intressent om 

lägenhet kan anskaffas.  

Möjligheten att få loss lämplig 

lägenhet är dock mycket osäker. 

 

500 

Reducering av utbildningsbudgeten  Utbildningsbudgeten reducerad från 

1 000 tkr till 500 tkr. Dock beräknas 

en del statsbidrag kunna nyttjas för 

utbildning, varför det reella 

utrymmet för utbildning kommer att 

vara högre.  

 

500 

BPSD-utbildning/metodik 

(Äldreomsorgen) 

 

Utbildning skett under 2021 och 

kommer fortsätta under 2022.   

Fortsatt införande i Hemtjänsten. 

Arbetssättet minskar 

beteendestörningar hos demenssjuka 

vilket ofta annars skapar 

merkostnader i form av ökat 

personalbehov, eller behov av plats 

på särskilt boende.  
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Schemaläggningsspecialist/Bemanningscontroller En resurs som är duktig på 

personalplanering, som kan ha 

överblick på resurser, scheman, 

beställningar m.m. Se så att alla 

arbetar lika.  

Vad gör privata aktörer annorlunda 

för att få verksamheten att gå runt, 

eller med vinst.  

Andra kommuner har lagt till en 

sådan resurs och sett att den 

minskade bemanningskostnaden 

som uppnåtts överstiger kostnaden 

för resursen.  

I vissa verksamheter krävs en 

kulturförändring för att skapa 

förståelse och acceptans att man inte 

är fastlåst i en verksamhet. Det kan 

t.om. ge ett mervärde och en större 

arbetsglädje.  

 

 

 

Redan beslutade åtgärder av förvaltningen 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Mobil hemtjänstresurs, 

larmbil eller larmteam 

(Hemtjänst) 

På väg att verkställas, blir i centralorten, inte ytterområdena. 

Eventuellt kan det även innebära stöd till t.ex. OOFs behov av 

nattbemanning. Om man kommer från hemtjänsten bör det 

vara någon med från omsorgen som kan målgruppen.  

Kostnadsreduceringseffekt osäker, men är en arbetsmiljöfråga, 

och åtgärden skall dock vara max kostnadsneutral. 
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Arbetslivsförvaltningen 

driver tvätteri för våra 

arbetskläder 

(Generellt) 

 

ALF skall ta över drift av Tvätteri som de kommer att starta 

upp som en del i deras åtgärder för att möjliggöra 

arbetstillfällen för de som står långt från arbetsmarknaden.  

Beräknat komma igång senast 1 april 2022.  

Gör att klädbudgeten kan hållas, i nuläget överskrids den med 

ca 2 mnkr på årsbasis.  

Effekt utöver budgeten för kläder beräknas bli färre arbetslösa, 

färre i försörjningsstöd, mindre transporter.  

 

 

Seniorval 

(Säbo) 

 

Seniorval presenterar våra boenden på internet. Information 

finns även på harnosand.se. Kan spara 70 tkr/år på att inte ha 

den tjänsten. 

 

70 

Uppmuntra individer 

som kan det att söka 

eget hyreskontrakt 

(OOF) 

 

Steg 1:  

I september 2021 hade 10 personer sökt eget kontrakt. Effekt = 

färre behöver bostad med särskild service, vilket har inneburit 

att ett av de preliminärt planerade nya boendena hösten/våren 

2020-2021 inte behöver ordnas.   

Tunnelplan (om vi jmf med) har budget 3,6 mnkr, vilket är den 

kostnad som kan undvikas genom att det i stället blir egna 

lägenheter och det inte behövs budget för ett nytt 

gruppboende. 

Steg 2:  

Om fler lägenheter blir lediga kan ev erbjudas externt 

placerade eller de som står i kö. Sänkt kostnad om det till 

lediga lgh går att ta hem externt placerade, alt utebliven 

kostnadsökning om personer i kö kan erbjudas lgh.  

 

 

Leasingbil anhörigstöd I samband med att anhörigstöd byter lokal har verksamheten 

gjort sig av med leasingbilen. 

 

15 
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Ruttplanering 

(Hemtjänsten) 

Sweco har presenterat verktyg för att kunna effektivisera 

ruttplanering inom bl.a hemtjänst. Göra tesprojekt tillsammans 

med Sweco och Klippans kommun. Klippans kommun har 

provat arbetssättet i snart ett halvår och ser betydande 

kostnadsreduceringar. Efter några månader ser de att en 

effektivisering kan uppnås motsvarande 20-25 % brutto. 

Därefter måste hänsyn tas till sjukdom, bomturer mm. På 

Härnösands socialförvaltnings personalbudget för hemtjänsten 

på ca 80 mnkr skulle en netto reducering på ca 15-20 % bli en 

kostnadsreducering i storleksordningen 12-16 mnkr på 

årsbasis.  

 

12 000 

Nya lokaler för 

enhetschefer inom 

OOF 

 

Flytta från nuvarande lokaler till Hushållningssällskapets hus, 

alternativt till Nämndhuset. Beroende av i vilken lokal de kan 

samlokaliseras med annan verksamhet.  

Nuvarande hyra = 55 tkr/ månad (660 tkr/år), hyresavtal till 

sista dec 2022. MEN hyresvärden bygger lgh:er i den 

fastigheten, så hyresvärden kanske intresserad av att släppa 

hyreskontraktet tidigare för att omvandla till lägenheter.  

Effekt = diff mellan nuvarande hyra och hyran för de nya 

lokalerna.  

 

 

Förstärkning kring 

biståndsbedömning 

(Biståndsenheten) 

 

Bla ingår i förslaget till Vp 2022 en förstärkning med en 

biståndscontroller. Även processen för utredning och beslut 

kommer att ses över.  

 

Fortsatt utveckling av 

välfärdsteknologi 

(Generellt) 

 

Handlar bl.a. om implementering av fler trygghetskameror, 

larm av olika slag, införande av GPS-larm, läkemedels 

robotar, robotiserad process i försörjningsstöd, nyttjande av 

nya verksamhetssystemet effektiviserande funktioner, digital 

läkarmedverkan mm. mm.   

Ett område där vissa av dessa hjälpmedel kan ge stor 

ekonomisk effekt är insatser på nattetid, då det kan minska 

behovet av fysiska besök. Minskad personalkostnad, och 

mindre risk att störa brukaren på natten.  
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Åtgärder under utredning och/eller analys 

Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Fixartjänst” för Säbo, 

OOF o Hemtj och 

HSV 

(Generellt) 

 

”Fixartjänst” i de verksamheter där en del mindre 

fastighetsrelaterade frågor idag hanteras av enhetschef.  

Med stöd av arbetslivsförvaltningen. Frigör tid för chefer 

och/eller vårdpersonal.  

Ekonomisk effekt = Främst en arbetsmiljöfråga men gör att 

cheferna kan ha större fokus på sitt VEPA ansvar och ”ligga 

närmare verksamheten”. 

 

 

Brukare i 

hemsjukvården 

återförs till 

Primärvården enligt 

tröskelprincipen.  

(HSL) 

 

Flera som har hemsjukvård kan klara sig tillräckligt själva för 

att vara ett ansvar för Regionen enligt den s.k. tröskelprincipen 

Inventering är nyligen gjord och arbetet påbörjat.  

 

Inkontinenshjälpmedel 

(HSL) 

 

Översyn, påbörjad. Åtgärd för att komma ner i budgetram. på 

ekonomisk effekt. Planerar för att starta i projektform vid två 

äldreboenden. Har varit kontakt med annan kommun som sett 

att åtgärder på detta område gett ekonomisk effekt, utöver 

bättre välbefinnande för den enskilde.  

 

Dubbelbemanning, när 

skall vi ha 

dubbelbemanning och 

inte 

(Hemtjänst) 

Beroende på om orsaken är säkerheten för brukaren, 

omvårdnadsbehovet eller arbetsmiljön 

Följande förhållningssätt har fastställts av FLG.  

• Om omvårdnadsbehovet är orsaken = Enhetschef efter 

dialog med AT, inkl frågan om när på dygnet behovet finns. 

Även i ärenden hos privat utförare. Hypotes i 

kostnadsreducering 0,5 åa 

• Om arbetsmiljön är orsaken = beslutar chef själv. 
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Åtgärd Beskrivning Beräknad 

helårseffekt 

tkr 

Nattarbete inom OOF 

 

Kan det vara mobilt? I två verksamheter där det finns behov av 

dubbel natt köper man nu tjänst av Hemtjänsten för att hjälpa 

vaken nattpersonal med några uppgifter.  

Finns det fler uppdrag som man kan köpa som gör att man inte 

behöver ha vaken natt??? 

De senaste åren har man sett ett ökat behov av vaken natt, och 

man bedömer att det kommer fortsätta att öka. Det handlar om 

rena omvårdnadsinsatser. (har 1 verksamhet med 

dubbelbemanning, Suicidrisk, tveksamt om genomförbart.) 

Effekt beroende på vad kostnad för natt team blir kontra egen 

personal. Främst för att slippa gå upp i dubbelbemanning. För 

att hålla tillbaka kostnadsökning. 

 

 

Flytta nattpatrullen till 

nämndhuset 

Led i effektivare nyttjande av våra lokaler, samt rymligare 

lokaler vilken minskar risken för smittspridning av covid-19 

inom arbetslaget. Kan verksamheten kombineras med det som 

bedrivs i Nämndhuset dagtid? 

 

 

 

 

Mats Collin 

Förvaltningschef 
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Internkontroll 2022 
Fas: Internkontrollplan 2022    Rapportperiod: 2021-11-30    Organisation: Socialnämnd     

Mål 1 - Attraktivt boende med levande mötesplatser 
Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya 
initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är 
känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. 
Invånarna har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och 
mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten över gränser. 

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig 
arbetsmarknad 
Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för 
entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som 
är bred och inkluderande med goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar 
produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger stärkta förutsättningar 
på en regional och global arena och samverkan mellan kommunen och det civila samhället ger 
drivkraft åt lokal utveckling. 

Mål 3-Ledande miljökommun med aktivt 
omställningsarbete 
All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad 
miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med 
förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är 
Härnösand en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi. 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 
Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande och där det är 
naturligt att nyttja digitaliseringens möjligheter. Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla 
chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund 
för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella 
uttryck ger inspiration till nytänkande. 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 
Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna ges på 
lika villkor, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till 
utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den 
enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut. 
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Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan 
När en anmälan som rör barn eller unga ska socialnämnden enligt socialtjänstlagen genast göra en 
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska 
dokumenteras. Beslut att inleda, eller inte inleda utredning ska om det inte finns synnerliga skäl 
fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte 
fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. 

Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs 

Enligt SoL 11 kap 1a § ska ett beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom 14 dagar 
efter det att en anmälan inkommit. Risken är att inte tidsmåttet efterlevs. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 12 3 4 

Kontroll av registrerade anmälningar 

Kontroll av registrerade anmälningar 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anna Lindgren    

Ej verkställda beslut 
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg ,IVO, och kommunens revisorer 
rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. 
Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS. 

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att 
verkställigheten avbröts. 

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt 
eller avslutat av annan anledning. 

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt. 

- Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

Ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt 

Risk för att antalet ej verkställda gynnande beslut inte är korrekta med anledning av felregistreringar 
i verksamhetssystemen 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 9 3 3 

Kontroll av registreringar 

Kontroll av registreringar. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Ingrid Fagerström    
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Korrekt formulerade uppdrag till korttidsenheten 
Vid beslut om korttidsvistelse ska ett nytt uppdrag upprättas av biståndshandläggare som avser 
insatsen. 

Felaktiga uppgifter till utförarenehet 

Att otydligt uppdrag till utförande enhet medför att brukare vid korttidsenheten inte får den omsorg 
som handläggaren bedömt. Enskild riskerar att få omsorg utifrån gammalt uppdrag som avser annan 
insats (tex. utifrån gammalt hemtjänstuppdrag). Enligt Mål 5 ska välfärdstjänster ges av hög kvalitet 
och utifrån behov. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 8 4 2 

Kontroll av uppdrag från biståndsenheten till korttidsenheten 

Kontroll av uppdrag 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Sofia Wallin    

Avsluta och arkivera ärenden inom Biståndsenheten 
Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. 
Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i 
verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. 

Följer ej lagar och regler 

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört, få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. 
Om det inte görs ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i 
verkligheten har. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 8 4 2 

Kontroll av avslutade och arkiverade ärenden biståndsenheten utifrån 
verksamhetssystem 

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från 
verksamhetssystemen. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Sofia Wallin    

Avsluta ärenden och avsluta ärenden inom hemsjukvården 
Enligt Förvaltningslagen och riktlinje för avgifter inom hemsjukvård, ska den vars insats upphört, få 
sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras 

Följer ej lagar och regelverk  

Om ärenden inte avslutas ser det ut som om förvaltningen har fler pågående ärenden än vad man i 
verkligheten har. Vidare följer man inte regelverket för avslutning av ärenden och arkivering. Om 
detta inte görs korrekt kommer avgifterna till medborgarna också bli felaktiga. Vilket kan leda till 
förtroendeskada 
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Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 8 4 2 

Kontroll avslutade och arkiverade ärenden hemsjukvården utifrån 
verksamhetssystem 

Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från 
verksamhetssystemen. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anders Engelholm    

Mål 6 - God service med gott bemötande 
Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands 
kommun. Ärenden handläggs skyndsamt och med hög kvalitet. Digitaliseringen är det självklara 
medlet för att utveckla tjänstekvalitet och effektivisera det interna arbetet. Kommunens 
medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Genom 
samverkan, respekt och lyhördhet byggs det goda samhället. 

Följsamhet till basala hygienregler och klädregler 
Fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av system, processer och resultat för 
vårdhygien genomförs. 

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 

Smitta sprids i verksamheten 

Vårdhygien genomförs inte enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 6 2 3 

Självskattning kring följsamhet  av basala hygienrutiner och klädregler 

Självskattning kring följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anders Engelholm    

Webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler 
Samtlig personal ska årligen genomgå utbildning i basala hygienrutiner och klädregler. 
Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och efter genomgången utbildning erhålles ett 
kursintyg. 

Kursintyget visas upp för närmaste chef. Genomförs lämpligast inför ny delegering eller årlig 
omprövning. 

Vårdrelaterade infektioner ökar inom vård och omsorg 

Bristande kunskap i ämnet vilket påverkar patientsäkerheten 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 16 4 4 
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Att personal har genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner och 
klädregler. 

Att personal har genomfört webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Anders Engelholm    

Informationssäkerhet 
I avsaknad av tydliga riktlinjer gällande arbetet i förvaltningens verksamhetssystem finns risk att 
obehöriga får tillgång till verksamhetens information vilket kan förorsaka allvarlig negativ påverkan 
på enskild individs rättigheter eller liv och hälsa, detta i form av att känslig information om 
medborgarens livsförhållanden röjs. 

Bristfällig kunskap om informationssäkerhet 

I avsaknad av tydliga riktlinjer gällande arbetet i förvaltningens verksamhetssystem finns risk att 
obehöriga får tillgång till verksamhetens information vilket kan förorsaka allvarlig negativ påverkan 
på enskild individs rättigheter eller liv och hälsa, detta i form av att känslig information om 
medborgarens livsförhållanden röjs 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 12 4 3 

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av 
system finns 

Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och regler för användande av system finns. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Marc Holmberg    

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare 
Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit 
människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. 
Medarbetare ges ett gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och 
inflytande över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med 
låga sjuktal, mångfald och goda arbetsvillkor. 

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 
I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. Uppsatta 
budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda 
investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning samt 
respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet. 

Utbetalning av ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd kan betalas ut på olika betalsätt. I normalfallet utbetalas ekonomiskt bistånd till 
banken kopplat till ett specifikt personnummer. I vissa fall anges kontonummer manuellt av 
handläggaren. 
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Ekonomiskt bistånd hamnar fel 

Ekonomiskt bistånd kan betalas ut på olika betalsätt. I normalfallet utbetalas ekonomiskt bistånd till 
banken kopplat till ett specifikt personnummer. I vissa fall anges kontonummer manuellt av 
handläggaren. 

Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Per Mats Kollin 9 3 3 

Sammanställningar av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer. 

Sammanställningar av utbetalningar som inte är kopplade till personnummer. 

Ansvarig Rapportera till Status Bedömning 

Fredrik Bergman 
Gullmark 
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Påstått konkurrensproblem – konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet inom fibermarknaden 

Konkurrensverkets beslut 
Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. 

Ärendet avslutas. 

Ärendet 

Sammanfattning 
Konkurrensverket finner sammantaget att det inte är motiverat med en fortsatt 
utredning. Detta då det inte har framkommit några tydliga tecken på att 
konkurrensen snedvrids eller hämmas. Genom utredningen har dock 
uppmärksammats att det föreligger en oklarhet kring var gränserna för den 
kommunala kompetensen går på fiber- och bredbandsområdet. Enligt 
Konkurrensverkets bedömning förekommer det att kommuner bedriver icke 
kompetensenlig verksamhet på området. Enbart den omständigheten att en 
verksamhet inte är kompetensenlig är dock inte tillräckligt för ett ingripande med 
stöd av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) i 3 
kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579) (KL).  

Klagomålet 
Konkurrensverket mottog den 27 december 2019 ett klagomål från 
Twentyfourseven Live AB (Twentyfourseven) mot Norrsken AB (Norrsken). 
Norrsken ägs av ett antal kommuner och kommunala stadsnät i 21 kommuner i 
regionerna Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten och är ett s.k. 
stadsnätskluster. Bolaget erbjuder tjänster och lösningar som är baserade på fiber 
som bärare av tjänsterna våglängdsteknik och ethernet. Norrsken äger inte något 
eget fibernät utan hyr ca 600 mil fibernät av bl.a. sina ägarstadsnät och Svenska 
Kraftnät. Bolagets förhyrda nätområde täcker större delen av Norrland och 
sträcker sig även utanför ägarkommunerna (bl.a. till Stockholm, Västerås, Örebro 
och Karlstad). Norrsken hyr även vid försäljning av de tjänster som ärendet gäller 
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tillfälligt in andra fiberoperatörers förbindelser. Med andra ord säljer Norrsken 
kapacitet både på förbindelser som ägs av Norrskens ägare och på andra 
operatörers förbindelser. 

I klagomålet anges att Norrsken bedriver verksamhet i strid med KOS-reglerna. 
Fokus i klagomålet är den del av Norrskens verksamhet som avser försäljning av 
kapacitetstjänster vid event och då särskilt när SVT gör avrop från ett ramavtal för 
eventkontribution där både Twentyfourseven och Norrsken är leverantörer. Med 
event avses i detta sammanhang tillfälliga evenemang som t.ex. en skidtävling 
eller Melodifestivalen, där SVT köper kapacitetstjänster för att transportera rörliga 
bilder i realtid från eventplatsen till SVT:s kontrollrum i Stockholm där 
programmet klipps.  

Enligt klagomålet agerar Norrsken i strid med KOS-reglerna dels genom att bryta 
mot lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) (KomL), dels 
genom att underprissätta anbud inom ramen för SVT:s ramavtal. Enligt 
Twentyfourseven har Norrsken även vägrat lämna tillträde till sitt fibernät samt 
offererat olika pris för samma tjänst till Twentyfourseven och SVT. 

SVT:s upphandling 
SVT upphandlade 2018 ett ramavtal för eventkontribution där bl.a. 
anbudsområde 1, IP-kapacitet och/eller våglängd, som är det för utredningen 
relevanta anbudsområdet, återfinns. Anbudsområdet omfattar hela Sverige. 

Leverantörer i anbudsområde 1 är Norrsken, Twentyfourseven, GlobalConnect 
(tidigare IP-Only), Mobile Links och Netwest. Tidigare (2016–2018) var 
Twentyfourseven enda leverantör av eventkontribution till SVT och Norrsken 
agerade då ofta underleverantör till Twentyfourseven. SVT valde 2018 att 
genomföra en ny upphandling för att få in flera leverantörer och därigenom skapa 
konkurrens. Sedan avropen konkurrensutsattes under det nya ramavtalet har 
priserna sjunkit märkbart. 

Ramavtalet tillämpas genom att SVT avropar en specificerad tjänst i en 
avropsförfrågan. Tilldelning av avropskontrakt sker efter förnyad 
konkurrensutsättning och är oftast baserad på pris.  

SVT har inkommit med statistik över inköp av förbindelsetjänster till event mellan 
2017 och 2020. Statistiken visar att Norrsken vann 79 % av alla avrop i 
anbudsområde 1 under 2019 (19 av 24 av avrop) och 89 % under 2020 (16 av 18 
avrop). De företag som Norrsken konkurrerade med i dessa upphandlingar var 
Twentyfourseven och Mobile Links samt i ett enstaka fall Netwest. 

Norrsken lämnade anbud på totalt 45 avrop under 2019 och 2020. 35 av de event 
anbuden avsåg ägde rum utanför ägarkommunerna. Norrsken vann avropet i 29 
av de 35 fallen. Event vunna av Norrsken utanför ägarkommunerna har ägt rum i 
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bl.a. Malmö, Göteborg och Västerås. Norrskens priser var i många fall betydligt 
lägre än konkurrenternas. 

Närmare om aktörerna 

Norrsken 
Av Norrskens ägardirektiv framgår att bolaget ska drivas på affärsmässiga 
grunder men att bolaget inte har som primärt syfte att ge utdelning till 
aktieägarna. Norrsken ska finansieras genom sitt aktiekapital samt i övrigt av 
genererade medel och/eller upplåning. Verksamhetens syfte är att leverera 
datakommunikationstjänster inom ett geografiskt spritt område med fokus på de 
regioner där ägarna finns etablerade samt samordna och skapa affärer för ägarna 
inom stadsnätsområdet. Även om det av ägardirektivet framgår att bolagets 
primära syfte inte är att ge utdelning till aktieägare, har det inte angetts i 
bolagsordningen att bolaget ska ha annat syfte än att generera vinst till dess ägare. 
Norrsken ska således drivas utifrån aktiebolagslagens huvudregel att vara 
vinstdrivande.1 

Twentyfourseven 
Twentyfourseven är ett enmansbolag som inte äger något eget nät utan hyr nät 
från andra, t.ex. Norrsken och GlobalConnect, för att kunna lämna anbud på 
SVT:s avrop. SVT har varit den enskilt viktigaste kunden för Twentyfourseven. 
Sedan det nya ramavtalet trätt i kraft har Twentyfoursevens omsättning minskat 
kraftigt.  

Utredningen 

Utredningsåtgärder 
Konkurrensverket har under utredningen ålagt Norrsken, Twentyfourseven, Telia 
och GlobalConnect att inkomma med uppgifter, bland annat om kostnader och 
intäkter för de tjänster som ärendet gäller. Verket har även haft ett möte med 
Norrskens ägare där ärendet diskuterats och ålagt Norrskens ägare att inkomma 
med sina bedömningar avseende de aktuella kommunala kompetensfrågorna.  

Kommunal kompetens 
Norrsken har i huvudsak anfört följande avseende frågan om Norrskens 
eventverksamhet ligger inom den kommunala kompetensen. Det är en viktig del i 
bedömningen huruvida ägarkommunernas investering i Norrskens 
eventverksamhet är proportionerlig i relation till den nytta för 
kommunmedlemmarna som Norrskens eventverksamhet genererar. Ägarnas 
investeringar i Norrskens verksamhet generellt och i synnerhet eventverksamhet 

                                                           
1 Se 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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är mycket små i förhållande till de investeringar som gjorts i den underliggande 
bredbandsutbyggnaden.  

Vidare har Norrsken anfört att en viktig anledning till att Norrskens verksamhet 
är positiv både ur kommunmedlemmarnas perspektiv och ur ett 
konkurrensperspektiv är marknadens krav på ”single point of contact”. Ingen 
fiberaktör kan ha ett eget rikstäckande fibernät utan behöver kunna erbjuda 
tillgång till andras fibernät som återförsäljare för att kunder ska kunna få en 
”single point of contact”. Om kommunalt ägda bolag inte får vara detta drabbas 
de av en mycket stor konkurrensnackdel i förhållande till andra bolag.  

Norrsken har även anfört att om dess ägare skulle ge ägardirektivet att inte verka 
utanför ägarkommunerna så faller hela Norrskens affärsmodell. Anledningen är 
att Norrsken i så fall inte skulle kunna ha tjänsteleverantörer från Stockholm som 
kunder eftersom det ligger utanför ägarkommunernas geografiska område. 
Vidare skulle Norrsken inte kunna ha mobiloperatörer som kunder då 
operatörerna har som krav att erbjuda ringar som i princip alltid ska gå utanför 
någon av ägarkommunerna. Norrsken skulle inte heller kunna hjälpa till med 
nationella affärer (något som de stora operatörerna efterfrågar) då Norrsken i stort 
sett aldrig skulle kunna ta ett helhetsåtagande. 

Ägarkommunerna har samtliga, förutom en, anfört att de är av uppfattningen att 
den påtalade eventverksamheten är i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. En kommun har anfört att det finns en risk för att verksamheten 
strider mot den kommunala kompetensen, men att den utgår från att Norrsken 
har bedömt att bolagets agerande är kompetensenligt.  

Kommunernas argumentation liknar Norrskens. Vissa har kort angett att ”man 
står bakom Norrskens verksamhet som ägare” och vissa har lämnat mer utförliga 
svar. Ett vanligt förekommande argument framfört av kommunerna är att 
invånare och näringslivet i kommunen behöver tillgång till säker bredbandstrafik 
för att följa med i den digitala utvecklingen. Andra vanligt förekommande 
argument är att eventverksamheten ger möjlighet för kommuninvånarna att få ut 
maximal nytta av den utbyggda fiberinfrastrukturen i kommunen och att 
eventverksamheten driver och understödjer den digitala utvecklingen och de 
lokala aktörernas konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Övrigt 
Enligt klagomålet har Norrsken underprissatt sina anbud inom ramen för SVT:s 
ramavtal. Konkurrensverket har i flera omgångar ålagt Norrsken att inkomma 
med uppgifter, framförallt avseende de kostnader bolaget har för att vara aktivt 
inom eventsegmentet. Verket har härvidlag ställt detaljerade kostnadsfrågor kring 
ett urval av avropen som SVT gjort inom ramen för sitt ramavtal. 
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Telia har, efter åläggande, inkommit med uppgifter om Telias prissättning av fyra 
olika offerter avseende redundanta förbindelser som lämnats till Norrsken. Även 
GlobalConnect har ålagts att inkomma med information för att möjliggöra en 
jämförelse av dess kostnader med de som Norrsken har redovisat avseende ovan 
nämnda urval av avrop. Bolagets svar var dock inte tillräckligt utförligt och 
Konkurrensverket har inte, trots flera påminnelser, fått efterfrågad 
kompletterande information från GlobalConnect. 

Utredningen indikerar att Norrsken har ett lägre vinstkrav än konkurrenterna. 
Bolaget har inte – även om det ska drivas på affärsmässiga grunder – som primärt 
syfte att ge utdelning till aktieägarna. Någon utdelning av vinst till ägarna har 
inte, såvitt framgått av årsredovisningar, skett. Det har inte heller t.ex. 
framkommit att bolaget, i nutid, mottagit tillskott eller bidrag från ägarna.  

Skäl för beslutet 

Rättsliga utgångspunkter 

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
Enligt 3 kap. 27 § KL får staten, en kommun eller en region förbjudas att i en 
säljverksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur tillämpa ett visst förfarande, 
om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv 
konkurrens på marknaden. Förbud får också meddelas om förfarandet hämmar, 
eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. 
Förbud får dock inte meddelas när det gäller förfaranden som är försvarbara från 
allmän synpunkt. För en kommun eller en region kan även en hel säljverksamhet 
förbjudas, om den inte är förenlig med lag.  

Det som sägs i 3 kap. 27 § KL gäller enligt 3 kap. 28 § KL även avseende ett 
förfarande eller en verksamhet i en annan juridisk person om staten, en kommun 
eller en region direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över den 
juridiska personen genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller 
annat.  

Kommunal kompetens 
Den kommunala kompetensen anger kommuners behörighet att befatta sig med 
olika slags angelägenheter och fastställs i KomL, olika speciallagar samt de 
speciella undantagen för anknytningskompetens och tillfälligt överskott som är 
fastställda i praxis. Det saknas speciallagstiftning som definierar vad kommuner 
får göra på fiber- och bredbandsområdet. I det aktuella ärendet blir därför de 
allmänna kompetensreglerna i KomL tillämpliga. 

Enligt 2 kap. 1 § KomL får kommuner och regioner själva ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
regionens område eller dess medlemmar. Av förarbetena framgår att 
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utgångspunkten vid bedömningen av allmänintresset är om kommunens 
befattning med angelägenheten är lämplig, ändamålsenlig och skälig.2    

Utöver att det ska finnas ett allmänt intresse ger bestämmelsen i 2 kap. 1 § KomL 
även uttryck för den s.k. lokaliseringsprincipen. Innebörden av 
lokaliseringsprincipen är att de intressen som en kommun vill främja ska vara 
knutna eller lokaliserade till kommunens område eller dess medlemmar. 
Principen utgör emellertid inte ett hinder mot att en kommun engagerar sig i 
verksamhet som främst används av andra än den egna kommunens medlemmar 
eller ett kommunalt engagemang utanför kommunens gränser. Det väsentliga är 
om engagemanget behövs för att tjäna den egna kommunen och dess 
medlemmar.3 

I praxis har exempelvis flygplatser för reguljär trafik som byggts utanför den egna 
kommungränsen ansetts skapa bättre kommunikationsmöjligheter för de egna 
kommunmedlemmarna och bedömts ligga inom den kommunala kompetensen.4 
Ett annat exempel är RÅ 1977 ref. 77, som gällde Göteborgs kommuns 
gatunämnds engagemang i byggandet av en tillfartsled till E6 inom Mölndals 
kommun. Mot bakgrund av den betydelse tillfartsleden hade för anordnandet av 
kommunikationer till och inom Göteborg ansågs nämnden inte ha överskridit sin 
befogenhet. 

Konkurrensverkets bedömning 

Offentlig aktör 
Av 3 kap. 28 § KL följer att 27 § samma kapitel även gäller verksamhet som 
bedrivs i en annan juridisk person, om staten, en kommun eller en region direkt 
eller indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. 
Norrsken har endast minoritetsägare.  

I förarbetena till KOS-reglerna hänvisas, oaktat att bestämmelserna är en svensk 
reglering som saknar motsvarighet inom EU-rätten, till EU-rättens tolkning av 
begreppen ”offentligt företag” och ”dominerande inflytande”. I det 
sammanhanget anges att det är ”det allmänna” som ska ha dominerande 
inflytande över en annan juridisk person för att denna ska anses vara ett offentligt 
företag.5 Mot bakgrund härav och då Marknadsdomstolen i MD 2014:1 tillämpat 
KOS-reglerna på en offentlig aktör som ägdes av fyra kommuner med 
minoritetsägarandel finner Konkurrensverket att Norrsken utgör en offentlig 
aktör på det sätt som avses i 3 kap. 27 och 28 §§ KL.  

                                                           
2 Prop. 1990/91:117 s. 148. 
3 Prop. 1990/91:111 s. 149 f och prop. 2016/17:171 s. 299 f.    
4 RÅ 1970 C 400 och RÅ 1974 A 2082. 
5 Prop. 2008/09:231 s. 42 f. 
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Verksamhetens förenlighet med lag 
För att Norrskens påtalade eventverksamhet ska anses förenlig med lag krävs att 
det finns ett allmänt intresse i att bedriva en sådan typ av verksamhet. Norrsken 
och några av dess ägarkommuner har argumenterat för att ett sådant allmänt 
intresse föreligger, med hänvisning till ett avgörande från Förvaltningsrätten i 
Malmö, i vilket förvaltningsrätten ansåg det ingå i kommunens allmänna 
kompetens att bedriva och tillhandahålla bredband.6 Målet gällde Vellinge 
stadsnät AB, som var helägt av Vellinge kommun. Driften av nätet skulle, såvitt 
framgår av avgörandet, dock upphandlas. Även Förvaltningsrätten i Karlstad har 
kommit till liknande slutsatser vid en laglighetsprövning av ett beslut av Örebro 
kommun som syftade till att skapa ett av Örebro kommun och Kumla kommun 
samägt bolag som skulle ha till ändamål att äga, förvalta och utveckla ett passivt 
bredbandsnät inom de båda kommunerna samt därmed förenlig verksamhet.7 
Förvaltningsrätten i Karlstad konstaterade att utbyggnad och underhåll av 
bredbandsnät var en verksamhet av allmänt intresse. 

Även om det kan anses föreligga ett allmänt intresse i utbyggnad av bredband är 
det enligt Konkurrensverket dock oklart om tillhandahållandet av tillfälliga 
kapacitetstjänster för event, oavsett om detta sker inom eller utanför 
ägarkommunerna, utgör ett sådant allmänt intresse. De kapacitetstjänster som är 
föremål för Konkurrensverkets utredning är mer förädlade än den verksamhet 
(nätinnehav) som bedömdes som kompetensenlig av Förvaltningsrätten i Malmö. 

Den s.k. värdekedjan inom fiber- och bredbandstjänster har definierats enligt 
följande av Post- och Telestyrelsen.8  

1 Passivt nät (infrastruktur och svartfiber). 

2 Aktivt nät (transmission eller kapacitetstjänster, svartfibern aktiveras med 
hjälp av aktiv utrustning). 

3 Kommunikationsnivå (dirigerar och administrerar det aktiva nätet. Erbjuder 
tjänsteabonnemang via plattform). 

4 Tjänster (tjänsteleverantörer ser till att konsumenter får tillgång till tjänster 
som internet, telefoni, tv). 

Utbyggnaden av fiber och bredband befinner sig på den första nivån. Norrskens 
kapacitetstjänster som varit föremål för utredning befinner sig däremot på den 
andra nivån. Inom den andra nivån kan förädlingsnivån på tjänsterna variera. Just 

                                                           
6 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 20 maj 2014 i mål nr 10045-13 och 10048-13.  
7 Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 31 januari 2014 i mål nr 2072-13. 
8 PTS ER 2018:20 Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen,  
s. 37. 
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den kapacitetstjänst som SVT efterfrågat förefaller mindre förädlad än liknande 
kapacitetstjänster för event.  

Enligt Konkurrensverkets bedömning är det endast verksamhet på den första 
nivån som tydligt har ett allmänintresse. För mer förädlade tjänster i värdekedjan 
är det enligt verket tveksamt om ett sådant intresse föreligger.  

Av utredningen i ärendet har framkommit att kommuner i stor omfattning 
bedriver verksamhet på den andra nivån.9 Att kommunerna i stor utsträckning 
bedriver verksamhet även på mer förädlad nivå än nivå ett skulle i viss mån 
kunna tala för att sådan verksamhet ligger inom den kommunala kompetensen. 
Mot att verksamheten faller inom den kommunala kompetensen talar att 
tjänsterna (till skillnad från tillhandahållandet av själva infrastrukturen, 
fibernätet) inte torde kunna ses som en kollektiv nyttighet som bäst tillgodoses i 
kommunal regi, att det finns privata alternativ som har möjlighet att erbjuda 
tjänsterna, att det borde vara möjligt att bedriva verksamheten med vinst, och då 
investeringskostnaderna för att börja tillhandahålla tjänsterna inte torde vara så 
höga (i vart fall inte jämfört med tillhandahållandet av infrastrukturen).10 

Alldeles oavsett om det kan anses föreligga ett allmänt intresse i att tillhandahålla 
kapacitetstjänster är det Konkurrensverkets bedömning att eventverksamheten 
utanför Norrskens ägarkommuner inte är förenlig med lokaliseringsprincipen. 
Detta mot bakgrund av följande. 

Frågan om lokaliseringsprincipens tillämpning på fiber- och bredbandsområdet 
har varit föremål för prövning av Stockholms tingsrätt i Mälarenergi-målet, som 
gällde konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.11 Målet avsåg 
kommunikationsoperatörsverksamhet som Mälarenergi Stadsnät AB 
(Mälarenergi), ett av Västerås kommun helägt bolag, bedrev även i andra 
kommuner. Frågan i målet rörde huruvida Mälarenergis verksamhet utanför 
ägarkommunen (Västerås) kunde förbjudas med stöd av KOS-reglerna. Frågan 
om kommunikationsoperatörsverksamheten som sådan var förenlig med den 
kommunala kompetensen var inte aktuell i målet. Mälarenergi argumenterade för 
att verksamheten utanför ägarkommunen var förenlig med lokaliseringsprincipen 
med hänvisning till stordriftsfördelar, effektivitetsbesparingar, 
samordningsvinster och ökad sysselsättning inom kommunen. Tingsrätten godtog 
inte argumentationen och fann att det stred mot lokaliseringsprincipen att bedriva 
den ifrågasatta verksamheten.12 

                                                           
9 https://www.ssnf.org/sveriges-stadsnat/stadsnatens-roll/. 
10 Se Indén, Kommunen som konkurrent, 2008, s. 42 f, som lyfter sådana omständigheter som relevanta att beakta 
vid bedömningen av om det föreligger ett allmänt intresse. 
11 Stockholms tingsrätt beslut den 11 april 2014 i mål nr T 9290-11. 
12 Efter att de berörda kommunerna bildat ett gemensamt bolag och därmed utökat området där bolaget hade rätt 
att verka återkallade Konkurrensverket sin talan. Vid den kvarstående frågan om fördelningen av 
rättegångskostnadsansvaret i målet gjorde tingsrätten en prövning av om det kunde antas att Konkurrensverkets 



  

   
BESLUT 

2021-11-23 Dnr 795/2019 9 (12)  
 
 

De argument som Norrsken och ägarkommunerna har framfört tar enligt 
Konkurrensverket sikte på affärsmässiga fördelar för Norrskens verksamhet, t.ex. 
nyttan av att ha ett större nät. Förvisso skulle vissa fördelar för Norrsken indirekt 
kunna anses ligga i kommunmedlemmarnas intresse. Går det bra för Norrsken 
kan det t.ex. leda till nyinvesteringar i nätet inom kommungränserna. Denna typ 
av indirekta fördelar för kommunmedlemmarna framstår enligt 
Konkurrensverket dock inte som tillräckliga för att uppfylla 
lokaliseringsprincipens krav på att verksamheten ska gynna medlemmarna i 
kommunen.13  

Sammantaget anser Konkurrensverket att Norrskens eventverksamhet, i vart fall 
den som sker utanför ägarkommunerna, inte i tillräcklig grad är knuten till 
kommunens eget område eller dess medlemmar eller att intresset av att 
tillhandahålla verksamheten är tillräckligt starkt för att det ska anses lämpligt, 
ändamålsenligt eller skäligt att kommunen bedriver verksamheten i fråga. 
Verksamheten bedöms därför falla utanför den allmänna kompetensen enligt 
KomL.  

Konkurrensverket konstaterar att det inte finns någon specialreglering som gör 
verksamheten kompetensenlig. Det finns inte heller stöd för att verksamheten är 
kompetensenlig enligt undantagen för anknytningskompetens eller tillfälligt 
överskott som utvecklats i praxis. Konkurrensverket har således inte funnit stöd 
för att verksamheten är förenlig med lag. 

Relevant marknad 
Den relevanta produktmarknaden omfattar de produkter som kunderna anser är 
utbytbara, dvs. sådana produkter som på grund av pris, funktion och egenskaper 
i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos kunderna. Den relevanta geografiska 
marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller 
de relevanta produkterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade 
och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund 
av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.14  

Frågan i det aktuella ärendet rör Norrskens verksamhet när bolaget deltar i avrop 
inom ramen för SVT:s ramavtal. Utmärkande för upphandlingar i allmänhet är att 
köparen ofta har en specifik efterfrågan som anbudsgivare har att förhålla sig till. 
I förevarande ärende efterfrågar SVT specifika våglängds- och kapacitetstjänster 
mellan specifika geografiska punkter. Det går inte att konkurrera i avropen 
genom att erbjuda andra tekniska lösningar med annan geografisk sträckning. Sett 
från efterfrågesidan skulle den relevanta marknaden därmed kunna vara 

                                                           
talan skulle ha bifallits, för det fall målet prövats i sak. I denna prövning gjordes bedömningen av verksamhetens 
förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
13 Jfr Stockholms tingsrätts beslut den 11 april 2014 i mål nr T 9290-11. 
14 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning, EGT 1997/C 372/03, p. 7 och 8. 
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upphandlingsspecifik i det här ärendet. Samtidigt har utredningen visat att det 
inte är en förutsättning för att kunna delta i upphandlingarna att själv inneha ett 
nät. Det är möjligt att hyra förbindelser av andra aktörer för att på så sätt kunna 
lämna anbud i SVT:s avrop. Utbytbarhet på utbudssidan kan således peka på en 
bredare relevant marknad än enbart omfattande SVT:s ramavtal.  

För Konkurrensverket bedömning i ärendet har det inte varit nödvändigt att ta 
slutlig ställning till den exakta omfattningen av den relevanta marknaden.  

Snedvridande och hämmande 
Konkurrensverket har i sin utredning undersökt om Norrsken genom att vägra 
tillträde till fibernätet (leveransvägran) och/eller genom sin prissättning har agerat 
på ett sådant sätt att förutsättningarna för effektiv konkurrens snedvridits eller 
hämmats eller varit ägnade att snedvridas eller hämmas. 

Vad gäller frågan om leveransvägran har Norrsken uppgett att det var till följd av 
en missuppfattning av rättsläget som bolaget vid tillfällen nekat tillträde till 
fibernätet och att Norrsken framöver kommer att lämna offert vid förfrågan i den 
mån Norrsken har möjlighet att leverera. Mot bakgrund härav saknas anledning 
att fortsätta utredningen i fråga om påstådd leveransvägran. 

När det gäller Norrskens prissättning har utredningen bland annat genomfört 
pris-kostnadstest avseende Norrskens eventverksamhet. Utredningen indikerar 
att Norrskens intäkter för eventverksamheten väl täcker de rörliga och 
tillkommande kostnaderna för densamma, och även ger ett bidrag för att täcka 
gemensamma kostnader.  

När det gäller påståendet att Norrsken har tagit mer betalt av Twentyfourseven 
än av SVT för att leverera samma tjänst så visar utredningen att detta har 
förekommit. Då Norrsken i dessa fall skulle ha levererat hela den av SVT 
efterfrågade slutkundstjänsten till Twentyfourseven förefaller dock möjligheterna 
för Twentyfourseven att under sådana omständigheter bidra till ökad konkurrens 
ytterst begränsade. 

Utredningen avseende dessa delar av klagomålet har inte visat några tydliga 
tecken på snedvridning eller hämmande. En fortsatt utredning bedöms därför inte 
i detta avseende motiverad. 

Konkurrensverket har även undersökt om förutsättningarna för effektiv 
konkurrens hämmats redan genom Norrskens närvaro på marknaden.15 

Utredningen indikerar att såväl Twentyfourseven som GlobalConnects 

                                                           
15 Som exempel på situationer där förutsättningarna för effektiv konkurrens kan hämmas omnämns även i 
förarbetena fall där den offentliga aktörens blotta närvaro på marknaden kan leda till att privata aktörer får 
upphöra med eller får svårt att expandera sin verksamhet, s.k. undanträngningseffekter, se prop. 2008/09:231  
s. 36. 
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verksamhet har påverkats negativt under nuvarande ramavtal med SVT. Det finns 
således omständigheter som skulle kunna tala för att Norrskens verksamhet gett 
upphov till undanträngningseffekter. Det har emellertid inte med någon tydlighet 
framkommit vad som orsakat utvecklingen. Ytterligare utredning bedöms inte 
kunna klarlägga förhållandena eller kunna läggas till grund för en talan om 
förbud. Inte heller i detta avseende bedöms en fortsatt utredning därför 
motiverad.  

Slutsats 
Sammantaget har Konkurrensverket inte funnit några tydliga tecken på 
snedvridning eller hämmande. Konkurrensverket har däremot gjort bedömningen 
att Norrsken bedriver verksamhet i strid med den kommunala kompetensen. 
Enbart den omständigheten att en verksamhet inte är kompetensenlig är dock inte 
tillräckligt för ett ingripande med stöd av KOS-reglerna. Konkurrensverket 
kommer därför inte fortsätta att utreda ärendet.  

Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett 
ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. 

Subsidiär talan 
Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet 
ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 § KL. 

De företag som berörs av förfarandet eller verksamheten kan däremot på egen 
hand väcka talan vid domstol för att få saken prövad enligt 3 kap. 32 § KL. 

Subsidiär talan om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
enligt 3 kap. 27 § KL väcks genom ansökan om stämning vid Patent- och 
marknadsdomstolen. 

  

Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit sakkunniga 
juristen Malin Klint. 

Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

 
 
Rikard Jermsten 

   Malin Klint 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. 
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Infrastrukturdepartementet 
103 33 Stockholm 

Kommunal kompetens på fiber- och bredbandsområdet 

Sammanfattning av Konkurrensverkets iakttagelser och förslag 
Konkurrensverket har i sin tillsynsverksamhet observerat att det föreligger en 
oklarhet kring var gränserna för den kommunala kompetensen går på fiber- och 
bredbandsområdet. Enligt Konkurrensverkets bedömning finns det en risk för att 
kommuner bedriver verksamhet inom området som ligger utanför den 
kommunala kompetensen. Konkurrensverket vill därför, mot bakgrund av den 
utredning som pågår om undantag från lokaliseringsprincipen på 
bredbandsområdet1, uppmärksamma Infrastrukturdepartementet på detta. 
Betydelsen av oklarheter vad gäller den kommunala kompetensen kommer att 
öka om ett undantag rörande lokaliseringsprincipen införs. Enligt verket 
föreligger därför ett behov av ett förtydligande av vilka verksamheter kommuner 
får bedriva på fiber- och bredbandsområdet. Detta för att uppnå bättre 
förutsättningar för konkurrens på berörda marknader. 

Konkurrensverkets utredning 
Konkurrensverket mottog den 27 december 2019 ett klagomål från 
Twentyfourseven Live AB (Twentyfourseven)2 mot Norrsken AB (Norrsken), ett 
s.k. stadsnätskluster som ägs av ett antal kommuner och regioner. Norrsken 
erbjuder tjänster och lösningar som är baserade på fiber som bärare av tjänsterna 
våglängdsteknik och ethernet. Bolaget äger inte något eget fibernät utan hyr ca 
600 mil fibernät av bl.a. sina ägarstadsnät. Norrsken säljer med andra ord 
kapacitet både på förbindelser som ägs av Norrskens ägare och på andra 
operatörers förbindelser. 

I klagomålet anges att Norrsken bedriver verksamhet i strid med reglerna om 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) i 3 kap. 27 § 
konkurrenslagen (2008:579). Fokus i klagomålet är den del av Norrskens 
verksamhet som avser försäljning av kapacitetstjänster vid event och då särskilt 
när SVT gör avrop från ett ramavtal för eventkontribution där både 

                                                           
1 Infrastrukturdepartementet, Bilaga till protokoll den 22 mars 2021, § 3, I2021/01028, Undantag från 
lokaliseringsprincipen för att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. 
2 Dnr 795/2019. 
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Twentyfourseven och Norrsken är leverantörer. Med event avses i detta 
sammanhang tillfälliga evenemang som t.ex. en skidtävling eller Melodifestivalen, 
där SVT köper kapacitetstjänster för att transportera rörliga bilder i realtid från 
eventplatsen till SVT:s kontrollrum i Stockholm där programmet klipps.  

Konkurrensverket har utrett frågan om Norrskens verksamhet ska förbjudas 
enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen. Utredningen visar att Norrskens 
eventverksamhet, i vart fall den som sker utanför ägarkommunerna, inte är 
förenlig med den kommunala kompetensen. En fortsatt utredning har emellertid 
inte ansetts motiverad och klagomålet kommer inte att utredas vidare. 
Konkurrensverket ser dock ett stort problem i att det råder osäkerhet i frågan om 
vilken typ av verksamhet en kommun får bedriva på fiber- och 
bredbandsområdet. Nedan redogörs för Konkurrensverkets observationer i 
samband med utredningen och annars i frågan samt verkets bedömning av 
gränserna för den kommunala kompetensen på området. Allra först ges dock en 
kortare överblick över de tjänster som erbjuds på fiber- och bredbandsområdet. 
Avslutningsvis ges synpunkter på hur ett undantag från lokaliseringsprincipen 
för bredbandsverksamhet bör regleras för att uppnå bättre förutsättningar för 
konkurrens på berörda marknader.  

Fiber- och bredbandsverksamhet – kort om de tjänster som erbjuds på 
området 
I begreppen ”fiber- och bredbandsverksamhet” kan inrymmas många olika typer 
av tjänster, allt från tillhandahållandet av svartfiber till olika internettjänster. 
Inom begreppen ryms således tjänster av olika förädlingsgrader.  

Värdekedjan inom fiber och bredbandstjänster definieras enligt följande av Post- 
och Telestyrelsen (PTS).3  

1. Passivt nät (infrastruktur och svartfiber). 

2. Aktivt nät (transmission eller kapacitetstjänster, svartfibern aktiveras med 
hjälp av aktiv utrustning). 

3. Kommunikationsnivå (dirigerar och administrerar det aktiva nätet. Erbjuder 
tjänsteabonnemang via plattform). 

4. Tjänster (tjänsteleverantörer ser till att konsumenter får tillgång till tjänster 
som internet, telefoni, tv). 

De tre första nivåerna brukar kallas för grossistnivå medan den fjärde nivån 
brukar kallas tjänstenivå.  

                                                           
3 PTS ER 2018:20 Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen,  
s. 37. 
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Inom ramen för Konkurrensverkets utredning av Norrsken har verket närmare 
granskat tjänster på nivå två i kedjan. 

Kommunal kompetens på fiber- och bredbandsområdet 

Allmänt om kommunal kompetens 
Den kommunala kompetensen anger kommuners behörighet att befatta sig med 
olika slags angelägenheter och fastställs i kommunallagen (2017:725), olika 
speciallagar samt de speciella undantagen för anknytningskompetens och 
tillfälligt överskott som utvecklats i praxis. På området för fiber- och 
bredbandstjänster saknas speciallagstiftning och avgörande blir därmed de 
allmänna kompetensreglerna i kommunallagen. 

Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen får kommuner och regioner själva ha hand om 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller regionens område eller dess medlemmar. Av förarbetena framgår att 
utgångspunkten vid bedömningen av allmänintresset är om kommunens 
befattning med angelägenheten är lämplig, ändamålsenlig och skälig.4  

I doktrinen har följande kriterier lyfts fram för vad som kännetecknar ett allmänt 
kommunalt intresse:5 

• En kollektiv nyttighet vars behov bäst tillgodoses i kommunal regi. 

• Investeringskostnaderna är höga och torde inte till fullo kunna bäras av 
brukarna. 

• Något vinstintresse föreligger inte och möjligheten att gå med vinst är 
också begränsad. 

• Privata initiativ och privata konkurrenter är få till antalet eller saknas helt.  

Utöver att det ska finnas ett allmänt intresse ger bestämmelsen i 2 kap. 1 § 
kommunallagen även uttryck för den s.k. lokaliseringsprincipen. Innebörden av 
lokaliseringsprincipen är att de intressen som en kommun vill främja ska vara 
knutna eller lokaliserade till kommunen. Principen utgör emellertid inte ett 
hinder mot att en kommun engagerar sig i verksamhet som främst används av 
andra än den egna kommunens medlemmar eller ett kommunalt engagemang 
utanför kommunens gränser. Det väsentliga är om engagemanget behövs för att 
tjäna den egna kommunen och dess medlemmar.6 

I praxis har exempelvis flygplatser för reguljär trafik som byggts utanför den egna 
kommungränsen ansetts skapa bättre kommunikationsmöjligheter för de egna 
                                                           
4 Prop. 1990/91:117 s. 148. 
5 Indén, Kommunen som konkurrent, 2008, s. 42 f. 
6 Prop. 1990/91:111 s. 149 f och prop. 2016/17:171 s. 299 f.    
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kommunmedlemmarna och bedömts ligga inom den kommunala kompetensen.7 
Ett annat exempel är RÅ 1977 ref. 77, som gällde Göteborgs kommuns 
gatunämnds engagemang i byggandet av en tillfartsled till E6 inom Mölndals 
kommun. Mot bakgrund av den betydelse tillfartsleden hade för anordnandet av 
kommunikationer till och inom Göteborg ansågs nämnden inte ha överskridit sin 
befogenhet. 

Kommunal kompetens på fiber- och bredbandsområdet 
Det finns begränsat med praxis i fråga om kommunal kompetens på fiber- och 
bredbandsområdet.  

Förvaltningsrätten i Malmö har i ett mål angående laglighetsprövning funnit att 
det får anses ingå i en kommuns allmänna kompetens att bedriva och tillhandahålla 
bredband.8 Målet gällde Vellinge stadsnät AB, som var helägt av Vellinge kommun. 
Driften av nätet skulle, såvitt framgår av avgörandet, dock upphandlas. Även 
Förvaltningsrätten i Karlstad har kommit till liknande slutsatser vid en 
laglighetsprövning av ett beslut av Örebro kommun som syftade till att skapa ett 
av Örebro kommun och Kumla kommun samägt bolag som skulle ha till ändamål 
att äga, förvalta och utveckla ett passivt bredbandsnät inom de båda kommunerna 
samt därmed förenlig verksamhet.9 Förvaltningsrätten i Karlstad konstaterade att 
utbyggnad och underhåll av bredbandsnät var en verksamhet av allmänt intresse. 
Avgörandena från förvaltningsrätterna gäller således verksamhet på nivå ett i 
värdekedjan såsom den definierats av PTS.   

Frågan om lokaliseringsprincipens tillämpning på fiber- och bredbandsområdet 
har varit föremål för prövning av Stockholms tingsrätt i Mälarenergi-målet10, som 
gällde konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Målet avsåg 
kommunikationsoperatörsverksamhet som Mälarenergi Stadsnät AB 
(Mälarenergi), ett av Västerås kommun helägt bolag, bedrev även i andra 
kommuner. Mälarenergi argumenterade för att verksamheten var förenlig med 
lokaliseringsprincipen med hänvisning till stordriftsfördelar, 
effektivitetsbesparingar, samordningsvinster och ökad sysselsättning inom 
kommunen. Tingsrätten godtog inte argumentationen och fann att det stred mot 
lokaliseringsprincipen att bedriva den ifrågasatta verksamheten.11 Avgörandet i 
Mälarenergi-målet avsåg således en verksamhet som skulle kunna beskrivas 
befinna sig på nivå tre i värdekedjan. Fokus låg på lokaliseringsprincipen, och inte 
på om det finns ett allmänt intresse i att tillhandahålla den typen av tjänster. Att 

                                                           
7 RÅ 1970 C 400 och RÅ 1974 A 2082. 
8 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 20 maj 2014 i mål nr 10045-13 och 10048-13.  
9 Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 31 januari 2014 i mål nr 2072-13. 
10 Stockholms tingsrätt beslut den 11 april 2014 i mål nr T 9290-11. 
11 Efter att de berörda kommunerna bildat ett gemensamt bolag och därmed utökat området där bolaget hade rätt 
att verka återkallade Konkurrensverket sin talan. Vid den kvarstående frågan om fördelningen av 
rättegångskostnadsansvaret i målet gjorde tingsrätten en prövning av om det kunde antas att Konkurrensverkets 
talan skulle ha bifallits, för det fall målet prövats i sak. I denna prövning gjordes bedömningen av verksamhetens 
förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
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Konkurrensverket inte väckte talan avseende kommunikationsoperatörs-
verksamheten inom den egna kommunen innebär dock inte att verket har 
godtagit sådan verksamhet som kompetensenlig.12 

Kommunernas aktivitet på fiber- och bredbandsområdet 
Enligt siffror från Svenska stadsnätsföreningens (SSNF) erbjuder 97 % av 
stadsnäten grossistprodukten svartfiber, medan 80 % erbjuder 
kapacitetsprodukter till operatörer och tjänsteleverantörer.13 Den senare siffran 
ska förstås på så sätt att 80 % av stadsnäten erbjuder åtminstone någon av 
kapacitetstjänsterna Ethernet (58 % av stadsnäten), våglängd (30 % av stadsnäten), 
eller kapacitetstjänster annat (28 % av stadsnäten).14 Även om det skiljer sig åt 
vilken verksamhet som respektive stadsnät gör i egen regi eller med hjälp av 
upphandlade aktörer är det enligt SSNF i de allra flesta fallen avgörande för ett 
stadsnät (eller ett annat bredbandsnät) att hålla ihop grossistnivån (nivå 1–3) för 
att skapa synergieffekter, volymfördelar och driftsäkerhet. Däremot anser man att 
tjänstenivån bör vara förbehållen privata aktörer.15 

I Konkurrensverkets utredning av Norrsken har dess ägarkommuner fått ge sin 
syn på frågan om Norrskens eventverksamhet ligger inom den kommunala 
kompetensen.16 Ägarkommunerna har samtliga, förutom en, anfört att de är av 
uppfattningen att den påtalade eventverksamheten är i enlighet med de 
kommunala befogenheterna. En kommun har anfört att det finns en risk för att 
verksamheten strider mot den kommunala kompetensen, men att den utgår från 
att Norrsken har bedömt att bolagets agerande är kompetensenligt.17 Ett vanligt 
förekommande argument framfört av kommunerna är att invånare och 
näringslivet i kommunen behöver tillgång till säker bredbandstrafik för att följa 
med i den digitala utvecklingen.  

Konkurrensverkets utredning av Norrsken 
Det har genom Konkurrensverkets utredning framkommit att de berörda 
kommunerna, genom stadsnäten, i stor utsträckning erbjuder olika tjänster på mer 
förädlad nivå än på nivå ett i värdekedjan. Vidare verkar det inte ifrågasättas av 
kommunerna om sådan verksamhet är kompetensenlig. Enligt Konkurrensverket 
är det emellertid enbart verksamhet på nivå ett som tydligt är förenligt med den 

                                                           
12 Det bör dock noteras att tingsrätten i sitt beslut anger följande: ”I det här fallet saknas anknytningskompetens. 
Det saknas ett naturligt och nära samband med en kompetensenlig verksamhet, oavsett att Mälarenergi har haft 
rätt att bedriva den aktuella verksamheten inom den egna kommunen. Verksamheten har inte heller haft 
begränsad omfattning.” Frågan om verksamheten i den egna kommunen var kompetensenlig eller inte var dock 
inte föremål för prövning i målet då den inte omfattades av Konkurrensverkets talan. 
13 Fakta om de svenska stadsnäten – en statistikrapport april 2020, s. 13 f. 
14 Dnr 795/2019, ab 220, E-post från SSNF. 
15 https://www.ssnf.org/sveriges-stadsnat/stadsnatens-roll/. 
16 Se dnr 795/2019, ab 311 (Örnsköldsviks kommun), ab 314 (Sollefteå kommun), ab 319 (Härnösands kommun), 
ab 321 (Hofors kommun), ab 324 (Sandvikens kommun), ab 326 (Falu kommun), ab 339 (Ockelbo kommun), ab 
341 (Borlänge kommun), ab 347 (Bollnäs kommun), ab 357 (Söderhamns kommun), ab 359 (Sundsvalls kommun), 
ab 362 (Ovanåkers kommun), ab 364 (Nordanstigs kommun), ab 366 (Umeå kommun), ab 369 (Ljusdals 
kommun), ab 372 (Region Gävleborg), ab 376 (Hudiksvalls kommun) och ab 380 (Gävle kommun).  
17 Åläggandesvar Nordanstigs kommun (dnr 795/2019, ab 364). 
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kommunala kompetensen.18 När det gäller verksamhet på mer förädlade nivåer i 
kedjan är det svårare att utläsa ett allmänintresse i att bedriva sådan verksamhet. 
Ju längre från själva infrastrukturen – fibernätet – man rör sig desto svagare borde 
allmänintresset bli. 

Alldeles oavsett om det kan anses föreligga ett allmänt intresse i att tillhandahålla 
kapacitetstjänster av det slag som utretts är det Konkurrensverkets bedömning att 
eventverksamheten utanför Norrskens ägarkommuner inte är förenlig med 
lokaliseringsprincipen. Bland ägarkommunerna har bl.a. framförts argument om 
att eventverksamheten ger möjlighet för kommuninvånarna att få ut maximal 
nytta av den utbyggda fiberinfrastrukturen i kommunen samt att 
eventverksamheten driver och understödjer den digitala utvecklingen och de 
lokala aktörernas konkurrenskraft och innovationsförmåga. De argument som 
framförts tar enligt Konkurrensverket sikte på affärsmässiga fördelar för 
Norrskens verksamhet, t.ex. nyttan av att ha ett större nät. Förvisso skulle vissa 
fördelar för Norrsken indirekt kunna anses ligga i kommunmedlemmarnas 
intresse. Går det bra för Norrsken kan det t.ex. leda till nyinvesteringar i nätet 
inom kommungränserna. Denna typ av indirekta fördelar för 
kommunmedlemmarna framstår enligt Konkurrensverket dock inte som 
tillräckliga för att uppfylla lokaliseringsprincipens krav på att verksamheten ska 
gynna medlemmarna i kommunen.19 

Det är sammantaget Konkurrensverkets bedömning att den typ av verksamhet 
som utretts inte tydligt anknyter till något allmänt intresse och i vart fall, när den 
sker utanför ägarkommunerna, strider mot lokaliseringsprincipen. 

Effekter på konkurrensen 
Konkurrensverket har i rapporten ”Tio år med bestämmelser om 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – Kommuners säljverksamhet i 
fokus”20 gjort en uppföljning av de tio år som KOS-reglerna varit i kraft. Av den 
kartläggning som gjorts framgår att en övervägande andel tips, klagomål och 
ärenden, totalt sett, avsett kommuners säljverksamhet.21 Vidare visade 
kartläggningen att den bransch där konkurrens från offentliga aktörer upplevts 
mest problematiskt är it- och telekombranschen, och då framförallt kommuners 
bredbandsverksamhet.22 Det framkom även att det var vanligt att en offentlig 
aktörs verksamhet upplevdes gå utöver vad denne får göra, t.ex. påståenden om 
att en kommun agerar utanför den kommunala kompetensen.23  

I den aktuella utredningen av Norrsken har Konkurrensverket gjort bedömningen 
att den utredda säljverksamheten inte är kompetensenlig. Detta är dock inte 

                                                           
18 I enlighet med förvaltningsrätterna i Malmö och Karlstads avgöranden, se not 6 och 7. 
19 Jfr Stockholms tingsrätts beslut den 11 april 2014 i mål nr T 9290-11. 
20 Rapport 2020:2. 
21 Rapport 2020:2, s. 40. 
22 Rapport 2020:2, s. 47 f. 
23 Rapport 2020:2, s. 55. 
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tillräckligt för ett förbud enligt KOS-reglerna. Även om det i den aktuella 
utredningen inte har framkommit tillräckliga indikationer på en snedvridning 
eller ett hämmande av konkurrensen för att motivera en fortsatt utredning ser 
Konkurrensverket potentiella konkurrensproblem i stort på marknaden för 
bredbandstjänster. Som kartläggningen av de tio första åren med KOS-
bestämmelserna visat är bredbandsverksamhet ett område där konkurrensen i 
flera fall inte upplevs fungera ändamålsenligt. Konkurrensverket anser det 
särskilt problematiskt att det inte finns någon konsensus kring vad kommuner får 
bedriva för verksamhet på området. 

Den pågående utredningen om undantag från lokaliseringsprincipen 
Som konstaterats ovan tillhandahålls en mängd olika tjänster av varierande 
förädlingsgrad på fiber- och bredbandsområdet. Utredningen om undantag från 
lokaliseringsprincipen avser ett undantag för ”bredbandsverksamhet”. Begreppet 
”bredbandsverksamhet” definieras dock inte i uppdraget. 

Av uppdraget framgår att utredaren, när undantag från lokaliseringsprincipen för 
bredbandsverksamhet föreslås, bör utgå från sådan verksamhet som kommunen i 
dag kan bedriva inom sitt område med stöd av 2 kap. 1 § kommunallagen. Som 
framgått menar dock Konkurrensverket att det råder osäkerhet kring vad 
kommuner i dag kan bedriva för verksamhet på fiber- och bredbandsområdet 
med stöd av bestämmelsen. Betydelsen av de oklarheter som föreligger vad gäller 
den kommunala kompetensen torde bli större om ett undantag från 
lokaliseringsprincipen införs. Det föreligger således ett behov av ett förtydligande 
av vad kommunerna får göra på området. 

Enligt Konkurrensverket är det även, för det fall ett undantag från 
lokaliseringsprincipen införs för bredbandsverksamhet, viktigt att reglera 
undantaget på ett ändamålsenligt sätt. Enligt Konkurrensverket kan en liknande 
reglering som den för t.ex. el och fjärrvärme24 vara fördelaktig för att värna om 
konkurrensen på marknaden. Genom krav på att verksamheten ska bedrivas 
affärsmässigt och genom krav på särredovisning ges bättre förutsättningar för 
konkurrens genom ökad konkurrensneutralitet och transparens. Värt att notera är 
att det i den kartläggning som gjordes av KOS-reglernas första tio år kunde 
konstateras att klagomålen var färre avseende specialreglerad offentlig 
säljverksamhet. Det är en omständighet som talar för att en sådan reglering fyller 
en funktion utifrån konkurrenssynpunkt.25  

I sammanhanget kan noteras att det i utredningen av Norrsken framkommit att 
bolagets verksamhet bedrivs i vinstsyfte, då det inte angetts i bolagsordningen att 
bolaget ska följa självkostnadsprincipen. Det saknas emellertid något lagstadgat 
undantag som tillåter att verksamheten i Norrsken bedrivs affärsmässigt. Även 
detta pekar enligt Konkurrensverket på behovet av ett förtydligande av vilken 

                                                           
24 Se kap 7 kap. 1 och 2 §§ ellagen (1997:857) och 38–40 §§ fjärrvärmelagen (2008:263). 
25 Rapport 2020:2, s. 61 f. 
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verksamhet kommunerna får bedriva på fiber- och bredbandsområdet, och 
framförallt på behovet av en reglering av hur sådan verksamhet ska bedrivas.  

När det gäller vilken verksamhet kommuner ska få bedriva på fiber- och 
bredbandsområdet är det angeläget att kommuner inte ges möjlighet att 
tillhandahålla tjänster på samtliga nivåer i värdekedjan. I vart fall högt upp i 
värdekedjan, men även på vissa nivåer i grossistledet, finns det en väl fungerande 
konkurrens, med privata alternativ som annars riskerar att trängas ut. Enligt 
Konkurrensverket bör det även övervägas att förtydliga vilka nivåer i kedjan som 
kommuner ska tillåtas bedriva verksamhet på.  

Konkurrensverkets slutsatser 
I utredningen av Norrsken har framkommit att kommuner i stor utsträckning 
bedriver verksamhet på fiber- och bredbandsområdet vars förenlighet med den 
kommunala kompetensen kan ifrågasättas. Kommuners verksamhet på 
bredbandsområdet är även något som upplevs problematiskt, vilket 
Konkurrensverkets kartläggning av de första tio åren med KOS-reglerna visat. Det 
är enligt Konkurrensverket angeläget att tydliggöra gränserna för den 
kommunala kompetensen på området. Den utredning som tillsatts angående 
undantag från lokaliseringsprincipen på bredbandsområdet har att utgå från 
sådan verksamhet kommuner i dag kan bedriva med stöd av 2 kap. 1 § 
kommunallagen. Som konstaterats råder dock stor osäkerhet kring vilken sådan 
verksamhet kommuner i dag kan bedriva. Ett tydliggörande i lagstiftning skulle 
enligt Konkurrensverket kunna minska konfliktytorna mellan det offentliga och 
det privata på berörda marknader, och medföra förbättrade 
konkurrensförhållanden. 

Skrivelsen undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrift.  

 

Rikard Jermsten 

Generaldirektör  

    

Kopia till: 

Finansdepartementet 

Bollnäs kommun  

Borlänge kommun 

Falu kommun 
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Gävle kommun 

Region Gävleborg 

Hofors kommun 

Hudiksvalls kommun 

Härnösands kommun 

Ljusdals kommun 

Nordanstigs kommun 

Ockelbo kommun 

Ovanåkers kommun 

Sandvikens kommun 

Sollefteå kommun 

Sundsvalls kommun 

Söderhamns kommun 

Umeå kommun 

Örnsköldsviks kommun 
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