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VÄLKOMMEN 
att hitta hem!
Hej och välkommen till en tidning om att bo och job-
ba i Härnösand. Vi har kallat den ”Hitta hem”, men 
det betyder inte att den bara riktar sig till dig som är 
från Härnösand. Nej, i tidningen hittar du exempel på 
både hemvändare och hitvändare, människor som har 
hittat ett helt nytt hem i Härnösand.

Vi har ett tydligt mål i Härnösand. År 2040 ska 
vi vara 30 000 invånare och ha 11 500 arbetstillfäl-
len (1 000 � er än 2019). Det här har vi slagit fast i vår 
tillväxtstrategi, som vi har antagit i fullständig enighet 
över de politiska gränserna.

Vi har � era delstrategier för att nå målet, men den 
allra viktigaste är ”Gemensam kraft”. Vi ska jobba 
tillsammans mot de här målen, inte bara vi politiker 
utan även Härnösands alla företag, myndigheter, orga-
nisationer, föreningar och inte minst enskilda Härnö-
sandsbor.

Det händer mycket i Härnösand just nu och ännu 
mer är i luften. I tidningen kan du läsa om mycket av 
det som är på gång (allt ryms inte), både när det gäller 
etableringar, nya jobb, andra satsningar och bostäder.
Nu hoppas vi att du är en av våra blivande Härnö-
sandsbor, en av alla oss som får njuta av den fantas-
tiska världsarvsnaturen, vår � na stadskärna och den 
skaparkraft och gemenskap som präglar Härnösand.
Välkommen att hitta hem i Härnösand och Höga 
Kusten!

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande
Knapp Britta Thyr (MP), kommunalråd
Eva-Clara Viklund (M), oppositionsråd

Bo i härliga Härnösand. 
 

Nybrogatan 13 Härnösand • Växel: 0611-882 00 
E-post: info@harnosandshus.se • www.harnosandshus

Att leva och bo i Härnösand är enkelt. Härnösands centrum ligger 
vackert på ön Härnön med havet inpå knuten. 

Härnösandshus har cirka 1 800 lägenheter i varierande lägen, nära 
centrum, nära skidbacken, nära ridskolan och badstranden samt 
några lägenheter på landet Men det viktigaste är att du hittar ett 
trivsamt boende som passar dig. 

Välkommen till Härnösand

5 minuter till det du gillar mest!

Campus Härnösand Höga Kusten 
fungerar som ett paraply för 
eftergymnasiala utbildningar och är 
en plattform för samverkan mellan 
aktörer inom utbildning, forskning och 
utveckling.

Målet är att världens utbildningar fi nns 
tillgängliga inom Campus Härnösand.

Läs mer på
campusharnosand.se

SMART
LIFTING 
SOLUTIONS

EdmoLift är ett modernt företag i en expansiv fas  
som har en stabil ekonomi och en familjär känsla.

Vi är experter på lyftbord och har vår produktions- 
anläggning i Härnösand där vi tillverkar och 
exporterar våra produkter till över 60 länder. 

Vi är en av Härnösands största privata arbetsgivare 
och söker ständigt efter nya kompetenser inom allt 
från produktion, teknik och försäljning.

LÄS MER OM OSS PÅ 

www.edmolift.se

EdmoLift en global  
partner i världsklass

EdmoLift AB,  Jägaregatan 11,   SE-871 42 Härnösand,  Sweden

+46 (0)611-837 80   I   b2b@edmolift.se   I   www.edmolift.se

Modell TL 2000
Kapacitet 2000 kg
Lägsta höjd 200 mm  
Lyfttid 17 sek
kW (S3) 1,5
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I Torsboda finns mycket goda chanser att 
landa en riktigt stor etablering. Det skulle 
bli en riktig game-changer och innebära 
kanske 15 000 nya invånare i regionen, 
varav en stor del skulle välja att bosätta 
sig i Härnösand.

Sagan om Torsboda är än så länge bara på 
det första kapitlet, men har alla möjligheter 
att bli en riktig framgångssaga.
− Det är en av Europas absolut bästa sajter 
för el- och personalintensiv industri och 
frågan är inte om det blir en etablering utan 
när, säger Andreas Sjölander (S), kommun-
styrelsens ordförande i Härnösand.

Det hela började sommaren 2021 när Volvo 
och Northvolt deklarerade att de söker en 
plats för en gemensam batterifabrik. Sunds-
vallsregionen insåg att Torsboda hade alla 

förutsättningar och under en intensiv som-
mar och höst formades konceptet. 
I konkurrens med många orter i både 
Sverige och utomlands stod stri-
den till slut mellan Torsboda 
och Göteborg, där Göteborg 
vann.
− Det var så klart en stor 
besvikelse, men inte så 
konstigt då Göteborg är 
Volvos hemstad. Men vi fick 
ett väldigt tydligt kvitto på att 
vi har ett jättestarkt erbjudande 
och nu jobbar vi vidare mot andra intres-
senter, säger Christian Söderberg, vd för 
Torsboda Industrial Park, som ägs gemen-
samt av Sundsvalls och Timrå kommun.

Sundsvall, Timrå och Härnösand driver 
också ett gemensamt projekt för att mark-

nadsföra sajten och förbereda kommunerna 
för en kraftig befolkningstillväxt. 

− Det kan bli 15 000 nya invånare el-
ler kanske ännu fler. Var de nya 

invånarna hamnar beror på var 
det finns bostäder och hur att-
raktiva kommunerna är, säger 
Christian Söderberg.

Men det är inte bara bostäder 
som behövs. Det krävs också 

att skolor, förskolor, kommuni-
kationer och all möjlig annan service 

hänger med i svängarna. Det leder också till 
andra företagsetableringar.
− Vi vet av erfarenhet att en så här stor spe-
lare har behov av underleverantörer av både 
varor, tjänster, transporter och annat, säger 
Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands 
kommun. 

TORSBODA
– en gamechanger för hela regionen

 
TORSBODA  

INDUSTRIAL PARK
 + 150 hektar mark

 450 MW grön och billig el
 Närhet till E4, flygplats, 
 järnväg och fyra hamnar
 Pendlingsavstånd till 
Sundsvall, Timrå och 

Härnösand

Restid norrut
Härnösand 23 min
Kramfors 55 min
Sollefteå  81 min
Örnsköldsvik  94 min

Restid söderut
Timrå 12 min
Sundsvall 24 min
Nordanstig  51 min
Hudiksvall 82 min

Christian  
Söderberg. 
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Efter att ha gjort karriär i Stockholm valde Mat-
tias Sjödin och hans sambo Maria att flytta hem 
till Härnösand. Här har de fått lugn och ro för 
sin familj, men också bra jobb.

− Jag kan leva Härnösandslivet fullt ut, men 
får ändå jobba med det jag vill och kan, säger 
Mattias.
Han jobbar som projektledare inom digitalisering 
på Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
(SPSM). 

− Jag hade ingen aning om att det finns en 
myndighet med huvudkontor i Härnösand och 
verksamhet i hela Sverige.

Som ung gjorde han som många andra och 
drog iväg, först till Oslo några år, sedan eko-
nomistudier i Umeå och så jobb och karriär i 
Stockholm. Ekonomispåret försvann snabbt och 
han har i stället jobbat med digitalisering och 
projekt- och förändringsledning.

Han och Maria bodde båda i Stockholm, men 
det var på en fest hemma i Härnösand som de 
träffades. Så fort de blev ett par började tankarna 
på att flytta hem.

− Men jag höll emot först. Jag ville satsa på 
karriären och tänkte att jag behövde vara kvar i 
Stockholm.

Men när barnen kom, ett 2020 och ytterligare 
ett 2022, förvann alla tvivel. En stor poäng med 
att flytta hem är förstås stödet från anhöriga.

− Vi har nog lättare för att ”göra Stock-
holm” nu än när vi bodde i en förort utan 
barnvakter i närheten.

Nu har de köpt ett hus på Härnön och 
har nära till det mesta.

− Vi använder knappt bilen. Jag älskar 
där vi bor, vi har fått så mycket hus för 
pengarna och har fått så mycket tid över.

Mattias ser också fram emot att åka längd-
skidor i skogen och slippa trängas med en massa 
andra på ett ihopskottat kort spår på någon 
golfbana.

− Om jag summerar så har vi fått en helt an-
nan livskvalitet. Och om jag någon gång skulle 
tveka för egen del så vill jag bo här för barnens 
skull. Jag vill ge dem den trygghet och närhet jag 
hade när jag växte upp. 

MATTIAS: ”Jag uppskattar 
varje dag att jag kan  
promenera till jobbet”

HANNA & ANDREAS: 
”Närheten till allt  
är perfekt när man 
har småbarn”
Hanna och Andreas Myrin 
flyttade från Stockholm med 
sina tre barn till Ulvvik i augusti 

2022. Båda jobbar på 
Hernö Fastigheter.

− Jag (Hanna) 
är inte från 
Härnösand 
men pappa är 
det, och jag 
har varit här 

mycket under 
min uppväxt. Det 

är så vackert land-
skap och härligt att få alla 

årstider, jag ser fram emot 
vintern och vårvintern. Och så 
är närheten till allt perfekt, när 
man har småbarn. Vi sparar 
sjukt mycket tid.

JONATHAN & ELVIRA: 
”Vi älskar att vara 
ute i naturen och  
det finns så mycket 
att utforska här”
Jonathan Hällström Sander 
och Elvira Bjärvall flyttade 

från Örebro till Härnösand 
i oktober 2021. De är 

båda jurister och 
jobbar på Ludvig 
& Co respektive 
tingsrätten.
− Jonathan 
hade besökt 

Härnösand 
tidigare och 

tyckte att det var 
fint så det var ett av 

de ställen där vi sökte jobb. 
Vi älskar att vara ute i naturen 
och det finns så mycket att 
utforska här. Dessutom en my-
sig stadskärna, en skidbacke 
mitt i stan och en fantastisk 
ridanläggning. Härnösand är 
en otroligt häftig plats!

Bra jobb eller bra liv? Du behöver inte välja!  
Allt fler upptäcker att det går att få båda i den lilla staden.  
Hanna, Andreas,  Mattias, Jonathan och Elvira är några  
av Härnösands inflyttare. 

TORSBODA
– en gamechanger för hela regionen
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50 nya statliga jobb
Specialpedagogiska skol
myndighetens (SPSM) lokaler 
på Nybrogatan blir navet för 
de 50 nya statliga jobb som är 
på väg till Härnösand. Skolver
ket har redan flyttat in med 
några tjänster och fler är på 
gång  redan under det när
maste året. 

Flyttar in gör även Socialsty
relsens nya avdelning som ska 
hantera skyddad yrkestitel för 
undersköterskor. 20 personer 
söks just nu inför starten i maj 
2022. 

Dessutom ska Kammarkolle
giet placera några tjänster hos 
värdmyndigheten SPSM. Även 
Sida ska förstärka sitt kontor i 
Härnösand.

Rasta vid Högakustenbron
Rastas arbete med att planera 
för en ny anläggning vid Höga
kustenbrons södra brofäste 
fortsätter. Planen är att 
bygga Sveriges hit
tills största Rasta
anläggning med 
restaurang, mö
tesplats, hotell 
och ställplatser 
för både husbilar 
och yrkestrafik. 

Anläggningen 
blir också Rastas 
nordligaste. Av Rastas 
knappt 30 anläggningar ligger 
den nordligaste i Tönnebro norr 
om Gävle. 

Logosol bygger nytt
Logosol flyttar sin verksamhet 
från Tobaks till Saltvikshöjden, 
i samma område som det nya 
arkivet byggs. Där ska Logosol 
bygga helt nya och ändamålsen
liga lokaler för att kunna ut
veckla sin verksamhet. Logosol 
har expanderat de senaste åren 
till cirka 50 anställda och räknar 
med att fortsätta växa framöver.

Seminariet blir domstol
Domstolsverket behöver nya 
lokaler i Härnösand och planerar 
att överta de gamla byggnaderna 
på Seminariet. Där undersöks 
möjligheterna att skapa en mo
dern och säker domstolsbyggnad 
genom att bygga om de befintliga 
husen och eventuellt även bygga 
ytterligare en byggnad.

Kriminalvården växer
Kriminalvården är en av Härnö
sands största arbetsgivare och 

har med två anstalter, 
regionkontor, frivård 

och utbildnings
center totalt 
cirka 500 an
ställda. Det finns 
ett konstant 
rekryteringsbe

hov och utöver 
kriminalvårdare 

behövs till exempel 
lärare, produktions

ledare, jurister, psykologer, sjuk
sköterskor, ekonomer, HR och 
ITpersonal.

Det är mycket på gång nu. Här är några av de etableringar  
och satsningar som ska göras under 2023 eller kommande år.  
Det är både helt nya etableringar och satsningar av befintliga 
 aktörer. Alla innebär nya arbetstillfällen och bidrag till Härnö-
sands utveckling. Vilken satsning får dig att hoppa glädjeskutt?

DE STORSATSAR  I HÄRNÖSAND

Camping på Smitingen
Arbetet med att etablera en 
camping på Smitingen går 
vidare. Under inledningen av 
2023 är målet att gå ut med en 
upphandling om att bygga och 
driva en camping på Härnö
sands playa.

EdmoLift bygger ut
EdmoLift håller på med en stor 
utbyggnad av sina lokaler. 70 
miljoner kronor investeras i 
den drygt 1 400 kvadratmeter 
stora produktionsanläggningen. 
Det blir en högt automatise
rad och modern anläggning 
och en av norra Europas mest 
avancerade anläggningar i sitt 
slag. Företaget med nästan 100 
anställda räknar med att på sikt 
öka antalet anställda.

Rasta!
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DE STORSATSAR  I HÄRNÖSAND

Norra Europas största arkivbyggnad
I augusti 2022 började norra Europas största 
arkiv byggas på Saltvikshöjden. Där ska 
Skatteverket etablera sitt centrala arkiv samt 
posthantering med totalt cirka 30 anställda. 

Till den nya arkivbyggnaden flyttar även 
Riksarkivet sin befintliga verksamhet i Härnösand. 
Jättearkivet är redan innan det är byggt 
förberett för att byggas ut med nästan lika många 
kvadratmeter till. 

− Det är här i Härnösand vi ska ha vårt central
magasin och kommer att expandera, säger 
riksarkivarien Karin Åström Iko.

Hotellet har börjat byggas
Den 4 december 2022 togs det första spadtaget 
för Hernö Gin Hotell på Kanaludden. I december 
2024 ska hotellet med 120 rum stå färdigt. Ho
tellet rymmer även flera barer, restaurang samt 
konferensanläggning med kapacitet för upp till 
225 personer. 

Hernö Gin Hotell blir ett fristående medlems
hotell i den norske hotellkungen Petter Stordalens 
hotellgrupp Nordic Hotels & Resorts.

 

HÅLL KOLL!
När börjar bygget och var ska 

vägarna dras? Håll koll på status 
i planerade och pågående  

utvecklingsprojekt på:  
harnosand.se/utveckla
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H E L A  D E T T A  U P P S L A G  Ä R  E N  A N N O N S  F Ö R  K R I M I N A L V Å R D E N

I Härnösand har Kriminalvården under det senaste året utökat 
verksamheten. Anledningen till att vi utökar är att fler döms till 
fängelse och får längre fängelsestraff. Vårt uppdrag är att dessa 
människor ska komma bättre ut efter fängelsestraffet. Fängel-
setiden ska bidra till något positivt för den som sitter i fängelse, 
till exempel genom behandlingsprogram, yrkesutbildning eller 
studier. Det ställs stora krav på att vi ska kunna hantera säkerhet 
såväl som bemötande av intagna och alla andra som kommer i 
kontakt med vår verksamhet.

Verksamhetsområde Saltvik består av anstalten Saltvik, 
häktet Saltvik, anstalten Härnösand och anstalten Ljusta-
dalen i Sundsvall. Sammanlagt är vi nästan 450 anställda!

Återöppnandet av gamla Riksanstalten
Det så kallade länscellsfängelset i Härnösand togs i bruk 1861. Genom åren har det gjorts flera om- 
och tillbyggnader som berättar en intressant kriminalvårdshistoria. I och med bygget av nya Saltvik avvecklade Krimi-
nalvården det gamla fängelset 2009. I takt med att Kriminalvården nu växer och prognoser visar att vi behöver många 
fler platser i häkten och fängelser fattades beslut om att öppna upp anstalten Härnösand på nytt. För att anpassa lokalerna 
efter dagens kriminalvård har utrymmen renoverats och säkerheten i fängelset uppdaterats.

Claes Westerlund, kriminalvårdsinspektör på an-
stalten Härnösand, beskriver hur läget är just nu.
– Då har vi varit i gång i ca. ett halvår i renoverade fräscha lokaler 
samt med uppdaterad säkerhetsteknik, anpassad efter dagen stan-
dard. Vi är en anstalt av säkerhetsklass 2, med 101 platser. Vårt 
uppdrag är att verkställa utdömd påföljd och arbeta återfallsföre-
byggande där samtliga intagna har en individuell plan för verk-
ställigheten och här erbjuds man studier, behandlingsprogram 
eller någon form av sysselsättning. Här finns snickeri, tryckeri, 
grovkonfektion, montering och förpackning, plattsättningsutbild-
ning, lackering, sömnad och tvätteri. Vår ambition är att intagna 
ska ha en meningsfylld sysselsättning och plan i kombination 
med ett lärande inför en kommande frigivning, bättre ut!

– Vi har idag en personalstyrka på ca 85 anställda. Här finns lära-
re, produktionsledare kriminalvårdare, kock, fastighet/it-tekniker, 
lokalvårdare, vakthavande befäl, administratörer, sjuksköterskor, 
klienthandläggare och kriminalvårdsinspektörer, avslutar Claes 
Westerlund.

FOTO: Lennart Lundberg

Vi träffar Ali Mohammed som 
är kriminalvårdare på Saltviks-
anstalten

Hej Ali! Kan du berätta 
lite kort om vad du arbe-
tar med på Saltvik?
– Jag arbetar som kriminalvår-
dare och har nu ett uppdrag 
som innebär att jag arbetar 
med frågor som rör utbildning, 
rekrytering och introduktion 
av nyanställd personal. Det är 
superviktigt för oss att vi tar 
hand om all personal, ny som 
gammal, i takt med att vi utökar 
och växer.

Vad kännetecknar en bra 
kollega?
– Det är viktigt att man är trygg 
i sig själv, kan samarbeta och 
har ett bra bemötande. Vi jobbar 
med människor och ska klara av 
att tillsammans hantera många 
olika situationer i det dagliga 
arbetet. Det är utmanande men 
också väldigt stimulerande! 
Oavsett bakgrund eller kön kan 
vi alla bidra på något sätt.

Om någon är intresserad 
av att börja jobba i vår 
verksamhet, hur bär man 
sig åt då?
– Vi publicerar annonser med 
jämna mellanrum på vår hem-
sida www.kriminalvarden.se/
jobb och på andra ställen där 
annonser brukar finnas. Varje år 
rekryterar och utbildar vi ett 40-

tal kriminalvårdare och trenden 
ser ut att hålla i sig. På tapeten 
just nu är rekryteringen av 
semestervikarier som vi påbör-
jar efter årsskiftet. Vi har behov 
av ungefär 80-100 st. som kan 
arbeta hos oss i sommar. Vi vill 
också öka mängden årsvikarier, 
det vill säga anställda som kan 
hoppa in och jobba vid sidan av 
studier eller annan sysselsätt-
ning. Inom många yrkeskatego-
rier är erfarenhet av kriminal-
vård meriterande.

Vad krävs för att jobba 
som kriminalvårdare?
– Våra grundkrav är arbetslivs-
erfarenhet, gymnasieutbildning 
och goda kunskaper i svenska 
språket. Du bör också vara vid 
god hälsa, både psykiskt och 
fysiskt. Arbetet kräver att du 
vid vissa tillfällen måste agera 
fysiskt. Arbetet som kriminal-
vårdare bedrivs i arbetslag. 
I kontakten med intagna över-
vakar du säkerhet och ordning. 
Du bevakar de intagna, visiterar 
dem och planerar deras frigiv-
ning. Genom samtal och rådgiv-
ning motiverar du dem i att 
reflektera över sin situation.

Stämmer det att vi till-
handahåller en betald 
utbildning?
– Ja, kriminalvårdsutbildningen 
är betald och varierar i omfatt-
ning beroende på medarbetarens 

yrkesroll. För kriminalvårdare 
pågår den i cirka 24 veckor. Den 
varvar teori och praktik och 
finns i Härnösand. Efter god-
känd utbildning kan du arbeta 
inom anstalt, häkte eller frivård 
över hela landet.Om du vill 
ha ett meningsfullt jobb med 
varierande uppgifter där du 
får möjlighet att göra skillnad 

för andra så tycker jag absolut 
att du ska skicka in en ansökan 
till oss. Kika gärna in på vår 
hemsida där det finns massvis 
med bra information om oss 
och vårat uppdrag. Tips! Kolla 
in på filmerna där några av våra 
medarbetare själva berättar om 
sina jobb.

HUR ÄR DET ATT JOBBA PÅ SALTVIKS-ANSTALTEN?

kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

I



9

H E L A  D E T T A  U P P S L A G  Ä R  E N  A N N O N S  F Ö R  K R I M I N A L V Å R D E N

I Härnösand har Kriminalvården under det senaste året utökat 
verksamheten. Anledningen till att vi utökar är att fler döms till 
fängelse och får längre fängelsestraff. Vårt uppdrag är att dessa 
människor ska komma bättre ut efter fängelsestraffet. Fängel-
setiden ska bidra till något positivt för den som sitter i fängelse, 
till exempel genom behandlingsprogram, yrkesutbildning eller 
studier. Det ställs stora krav på att vi ska kunna hantera säkerhet 
såväl som bemötande av intagna och alla andra som kommer i 
kontakt med vår verksamhet.

Verksamhetsområde Saltvik består av anstalten Saltvik, 
häktet Saltvik, anstalten Härnösand och anstalten Ljusta-
dalen i Sundsvall. Sammanlagt är vi nästan 450 anställda!

Återöppnandet av gamla Riksanstalten
Det så kallade länscellsfängelset i Härnösand togs i bruk 1861. Genom åren har det gjorts flera om- 
och tillbyggnader som berättar en intressant kriminalvårdshistoria. I och med bygget av nya Saltvik avvecklade Krimi-
nalvården det gamla fängelset 2009. I takt med att Kriminalvården nu växer och prognoser visar att vi behöver många 
fler platser i häkten och fängelser fattades beslut om att öppna upp anstalten Härnösand på nytt. För att anpassa lokalerna 
efter dagens kriminalvård har utrymmen renoverats och säkerheten i fängelset uppdaterats.

Claes Westerlund, kriminalvårdsinspektör på an-
stalten Härnösand, beskriver hur läget är just nu.
– Då har vi varit i gång i ca. ett halvår i renoverade fräscha lokaler 
samt med uppdaterad säkerhetsteknik, anpassad efter dagen stan-
dard. Vi är en anstalt av säkerhetsklass 2, med 101 platser. Vårt 
uppdrag är att verkställa utdömd påföljd och arbeta återfallsföre-
byggande där samtliga intagna har en individuell plan för verk-
ställigheten och här erbjuds man studier, behandlingsprogram 
eller någon form av sysselsättning. Här finns snickeri, tryckeri, 
grovkonfektion, montering och förpackning, plattsättningsutbild-
ning, lackering, sömnad och tvätteri. Vår ambition är att intagna 
ska ha en meningsfylld sysselsättning och plan i kombination 
med ett lärande inför en kommande frigivning, bättre ut!

– Vi har idag en personalstyrka på ca 85 anställda. Här finns lära-
re, produktionsledare kriminalvårdare, kock, fastighet/it-tekniker, 
lokalvårdare, vakthavande befäl, administratörer, sjuksköterskor, 
klienthandläggare och kriminalvårdsinspektörer, avslutar Claes 
Westerlund.

FOTO: Lennart Lundberg

Vi träffar Ali Mohammed som 
är kriminalvårdare på Saltviks-
anstalten

Hej Ali! Kan du berätta 
lite kort om vad du arbe-
tar med på Saltvik?
– Jag arbetar som kriminalvår-
dare och har nu ett uppdrag 
som innebär att jag arbetar 
med frågor som rör utbildning, 
rekrytering och introduktion 
av nyanställd personal. Det är 
superviktigt för oss att vi tar 
hand om all personal, ny som 
gammal, i takt med att vi utökar 
och växer.

Vad kännetecknar en bra 
kollega?
– Det är viktigt att man är trygg 
i sig själv, kan samarbeta och 
har ett bra bemötande. Vi jobbar 
med människor och ska klara av 
att tillsammans hantera många 
olika situationer i det dagliga 
arbetet. Det är utmanande men 
också väldigt stimulerande! 
Oavsett bakgrund eller kön kan 
vi alla bidra på något sätt.

Om någon är intresserad 
av att börja jobba i vår 
verksamhet, hur bär man 
sig åt då?
– Vi publicerar annonser med 
jämna mellanrum på vår hem-
sida www.kriminalvarden.se/
jobb och på andra ställen där 
annonser brukar finnas. Varje år 
rekryterar och utbildar vi ett 40-

tal kriminalvårdare och trenden 
ser ut att hålla i sig. På tapeten 
just nu är rekryteringen av 
semestervikarier som vi påbör-
jar efter årsskiftet. Vi har behov 
av ungefär 80-100 st. som kan 
arbeta hos oss i sommar. Vi vill 
också öka mängden årsvikarier, 
det vill säga anställda som kan 
hoppa in och jobba vid sidan av 
studier eller annan sysselsätt-
ning. Inom många yrkeskatego-
rier är erfarenhet av kriminal-
vård meriterande.

Vad krävs för att jobba 
som kriminalvårdare?
– Våra grundkrav är arbetslivs-
erfarenhet, gymnasieutbildning 
och goda kunskaper i svenska 
språket. Du bör också vara vid 
god hälsa, både psykiskt och 
fysiskt. Arbetet kräver att du 
vid vissa tillfällen måste agera 
fysiskt. Arbetet som kriminal-
vårdare bedrivs i arbetslag. 
I kontakten med intagna över-
vakar du säkerhet och ordning. 
Du bevakar de intagna, visiterar 
dem och planerar deras frigiv-
ning. Genom samtal och rådgiv-
ning motiverar du dem i att 
reflektera över sin situation.

Stämmer det att vi till-
handahåller en betald 
utbildning?
– Ja, kriminalvårdsutbildningen 
är betald och varierar i omfatt-
ning beroende på medarbetarens 

yrkesroll. För kriminalvårdare 
pågår den i cirka 24 veckor. Den 
varvar teori och praktik och 
finns i Härnösand. Efter god-
känd utbildning kan du arbeta 
inom anstalt, häkte eller frivård 
över hela landet.Om du vill 
ha ett meningsfullt jobb med 
varierande uppgifter där du 
får möjlighet att göra skillnad 

för andra så tycker jag absolut 
att du ska skicka in en ansökan 
till oss. Kika gärna in på vår 
hemsida där det finns massvis 
med bra information om oss 
och vårat uppdrag. Tips! Kolla 
in på filmerna där några av våra 
medarbetare själva berättar om 
sina jobb.

HUR ÄR DET ATT JOBBA PÅ SALTVIKS-ANSTALTEN?

kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

I



10 1110 

Techsektorn växer i Härnösand. 
Och precis som på många andra orter  pågår 
en ständig jakt på kompetens. 
Sedan drygt två år tillbaka kraftsamlar företag, 
myndigheter och kommun i nätverket Good 
Tech Härnösand för att lyfta branschen ytter-
ligare. 

- Rekryteringen är en utmaning för alla, men vi 
har ett bra driv i nätverket. Vi diskuterar väldigt 
prestigelöst och ser på vad som kan göra Härnö-
sand till ett attraktivt alternativ för de yrkesgrup-
per som vi behöver, säger Marcus Johansson, vice 
vd på 2MA, en av nätverkets medlemmar.

Få förknippar nog Härnösand med varu- och 
tjänsteutveckling inom informationsteknikområ-
det. Men � era företag, både utvecklare och kon-
sulter, � nns idag på plats och i kombination med 
att många myndigheter digitaliserar sina tjänster 
så ökar behovet av arbetskraft på området stadigt. 

Good Tech-nätverket trä� as regelbundet för att 
gemensamt driva viktiga frågor. Fokus ligger på 

kompetensförsörjning. Inom nätverket planeras 
bland annat gemensamma rekryteringsevent, 
strategiska satsningar som nya yrkeshögskole-
utbildningar samt samverkan med skolor för att 
inspirera Härnösands ungdomar att söka sig till 
branschen.

I nätverket � nns en stark tilltro till möjligheterna 
att växa långsiktigt i Härnösand, och det är inte 
bara de inhemska aktörerna som tror på kommu-
nen. När 2MA i början av 2021 såldes till mjuk-
varuutvecklaren Progrits, med 200 anställda i 15 
olika dotterbolag, så var det självklart att behålla 
företagets bas i Härnösand. Och när multinatio-
nella EG Electronics skulle etablera dotterbolaget 
Starbit så föll valet på Härnösand. 

- Majoriteten av techbolagen ligger i stor-
städer där konkurrensen om arbetskraften också är 
extrem och folk byter jobb väldigt ofta. Vi vill lyfta 
fram Härnösand som en bra stad att leva i, där du 
kan ha en fungerande vardag, nära till friluftsliv 
och aktiviteter – och samtidigt ha ett roligt och 
utmanande jobb. 

2MA 
Grundat: 2007

Antal anställda: 12
Fokus: IT-företag 

specialiserat på centraliserad 
fordonsadministration. Erbjuder 
utifrån GPS-baserade lösningar 

tjänster såsom miljö- och 
fordonsanalyser, bilpoolsystem, 

elektroniska körjournaler 
och fordonsbokning. 

GOOD TECH 
BYGGER FÖR 
FRAMTIDEN

SOGETI: Från 0 till 15 
– och växer gärna mer
Multinationella konsultföretaget 
Sogeti har på kort tid vuxit till 
femton anställda i Härnösand. 

- Flera av våra anställda bor 
i Härnösand men har pendlat 
till Sundsvall. Med ett kontor i 
Härnösand så blir vi både mer 
hållbara och mer effektiva, säger 
regionchef Veronica Löfberg. 

Medarbetarna arbetar fram-
förallt med systemutveckling och 
systemförvaltning för företag och 
myndigheter i Norrland.  
Hittar ni den kompetens ni 
behöver?
- Kompetensmarknaden i Härnö-
sand är bra och trenden är positiv 

- allt fl er väljer bort storstä-
derna för mindre orter.  

Framtiden i Härnö-
sand?

– Mycket positiv! Vi 
växer gärna mer 
här och förutsätt-
ningarna fi nns. 

SPSM: 
Nätverket 
blir viktigt 

för oss
Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) 
är en statlig myndighet med 

huvudkontor i Härnösand. Och 
precis som nästan alla myndigheter 
behöver SPSM allt mer techkom-
petens. För att digitalisera sina 
tjänster, men också för att produ-
cera egna digitala läro medel, säger 
Maria Jonsson, chef på SPSM:s 
digitaliseringsenhet.
Hittar ni den kompetens ni 
behöver?
– Det är en utmaning att nå ut, 
men vi har attraktiva jobb – roliga, 
utmanande och väldigt viktiga. 
Vad bidrar Good Tech med?
- Nätverket kommer på sikt att 
bli väldigt viktigt för oss. Det blir 
lätt så att vi bara jämför oss med 
andra myndigheter, men det är 
väldigt nyttigt att utbyta erfaren-
heter och lära oss av företag och 
andra aktörer.

Frågor om nätverket? 
Kontakta Kristin Hägglund, 
projektledare på Bron Innovation: 
kristin.hagglund@broninnovation.se

Bra stämning på 2MA i Härnösand. Från 
 vänster: Altay Pourhosseini, Mathias Johans-

son, Sanna Frånberg och Marcus Johansson.

GOOD TECH 
HÄRNÖSAND

Medlemmar: Nätverket är öppet för 
repre sentanter från offentlig verksamhet och 

näringsliv som vill utbyta idéer och samverka för 
att skapa positiva värden för branschen och platsen.

Träffar: En gång i månaden
Ansvarig: Bron Innovation – Västernorrlands IT-

kluster som bland annat har till uppgift att bidra till 
en säkrad kompetensförsörjning till branschen i 

Västernorrland.
Hemsida: broninnovation.se/eventkalender/

good-tech-harnosand
Linkedin: Good Tech Härnösand

I köket/loungen på House Be hittar man nästan alltid någon att 
prata med. Från vänster: Emelie Hagström, Åke Olsson, Ellen 
Eriksson, Ulrika Nilsson, Mattias Johansson och Matilda Sjölund.

1110 

Daily Offi ce – så centralt det bara kan bli!
 Kontorshotellet Daily Office fi xar det 
praktiska för det lilla företaget. 

Hyresgästerna är allt från enmans-
företag till konsultkontoret med 15 an-
ställda, och nu är det ytterst få av de 30 
platserna kvar. Trots närmast obefi ntlig 
marknadsföring.

– Vi smygöppnade för knappt två år 
sedan och har utökat eftersom. Och så 

fort vi fått platser lediga har vi fått nya 
frågor, konstaterar Hans Thyrén  hos 
fastighetsägaren Hernö Fastigheter.

Skälet till den höga efterfrågan är: 
 LÄGET! Vid torget mitt i Härnösand. 
Nära till tåg, E4, parkeringar, restaurang-
er, kaféer och - ja, allt.

Fastighetsägaren hittar du på 
hernofastigheter.se

Det har aldrig varit enklare att jobba på dis-
tans. Och allt fl er tar chansen. I Härnösand 
fi nns fl era alternativ för den som vill distans-
arbeta. Häng med till kontorsgemenskapen 
House Be! 

Det är fredag morgon på House Be i före detta 
Tobaksmonopolet och i köket står en lockande 
frukost uppdukad. I den stora loungen intill 
förbereder två gäster dagens presentation. Fru-
kostarna är en av de gemensamma aktiviteter 
som House Be erbjuder regelbundet, och idag 
kommer drygt tjugo av House Bes medlemmar 
för att � ka, lyssna på föredrag, och nätverka. 

På House Be � nns ett trettiotal företag 
representerade, och många har en eller ett fåtal 

anställda. Att sitta hemma eller på eget kontor 
kan bli tråkigt. Här får man lite över 100 arbets-
kompisar ”på köpet”. 
– Det är ett plus absolut. Det här är en mycket 
bättre lösning än att jobba hemifrån, säger 
Tobias Nordin. Hans kontor ligger egentligen 
i Umeå, men där är han i snitt bara en dag i 
veckan. Resten av arbetstiden gör han vid ett 
skrivbord på House Be  med utsikt över vattnet. 
Men kontorsgrannarna kan vara mer än en 
kompis vid ka� eautomaten. House Be vill vara 
en co-working community där nätverk byggs 
och där medlemmarna hjälper varandra med 
a� ärerna, säger Ulrika Nilsson, regionchef för 
House Be. 

Hon märker av ett ökat intresse för att arbeta 

på distans. Snabbt bredband och tekniska lös-
ningar gör det möjligt rent praktiskt och under 
pandemin bevisades det att kontorsjobb faktiskt 
blir gjort fastän personalen inte är på kontoret 
rent fysiskt. 

– Arbetsgivarna har blivit mycket mer � exi-
bla med att låta personalen arbeta på distans. 
Dessutom har vi en annan tydlig trend som 
påverkar, och det är att möjligheten till distans-
arbete blir en faktor vid rekrytering. Den som 
har en väldigt efterfrågad kompetens kan helt 
enkelt ställa som krav att få jobba på distans. 

Idag � nns i huset allt från systemutvecklaren 
som jobbar 100 procent av tiden på House Be, 
till konsulten som är merparten av tiden på 
kontoret på annan ort. 

BO HÄR, JOBBA DÄR!

HOUSE BE HÄRNÖSAND
Form: Coworking community med samman-

lagt tio kontor i Norrland. Medlemskap på fyra 
nivåer  beroende på vilken service man behöver. 
Antal medlemmar i Härnösand: 30-tal före-

tag, plus fl era kunder som är en del av nätverket 
utan att ha en fast plats på House Be. Totalt 

drygt 100 personer. Hemsida: 
housebe.com/harnosand

I köket/loungen på House Be hittar man nästan alltid någon att 
prata med. Från vänster: Emelie Hagström, Åke Olsson, Ellen 
Eriksson, Ulrika Nilsson, Mattias Johansson och Matilda Sjölund.

Hej biblioteket, kan man 
få låna ett kontor?
 Jobba på distans enstaka dagar? 
Testa våra biblioteksfi lialer i Ramvik och 
Viksjö! Skaffa ett meröppet-lånekort så 
har du tillgång till arbetsplatser för stu-
dier och distansarbete, wifi , storbilds-
skärm, mötesbord och kaffebryggare. 
Läs mer på bibliotek.harnosand.se/-/
narbiblioteken-och-meroppet
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blir gjort fastän personalen inte är på kontoret 
rent fysiskt. 

– Arbetsgivarna har blivit mycket mer � exi-
bla med att låta personalen arbeta på distans. 
Dessutom har vi en annan tydlig trend som 
påverkar, och det är att möjligheten till distans-
arbete blir en faktor vid rekrytering. Den som 
har en väldigt efterfrågad kompetens kan helt 
enkelt ställa som krav att få jobba på distans. 

Idag � nns i huset allt från systemutvecklaren 
som jobbar 100 procent av tiden på House Be, 
till konsulten som är merparten av tiden på 
kontoret på annan ort. 

BO HÄR, JOBBA DÄR!

HOUSE BE HÄRNÖSAND
Form: Coworking community med samman-

lagt tio kontor i Norrland. Medlemskap på fyra 
nivåer  beroende på vilken service man behöver. 
Antal medlemmar i Härnösand: 30-tal före-

tag, plus fl era kunder som är en del av nätverket 
utan att ha en fast plats på House Be. Totalt 

drygt 100 personer. Hemsida: 
housebe.com/harnosand

I köket/loungen på House Be hittar man nästan alltid någon att 
prata med. Från vänster: Emelie Hagström, Åke Olsson, Ellen 
Eriksson, Ulrika Nilsson, Mattias Johansson och Matilda Sjölund.

Hej biblioteket, kan man 
få låna ett kontor?
 Jobba på distans enstaka dagar? 
Testa våra biblioteksfi lialer i Ramvik och 
Viksjö! Skaffa ett meröppet-lånekort så 
har du tillgång till arbetsplatser för stu-
dier och distansarbete, wifi , storbilds-
skärm, mötesbord och kaffebryggare. 
Läs mer på bibliotek.harnosand.se/-/
narbiblioteken-och-meroppet
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2000 NYA BOSTÄDER

Läs mer på harnosand.se/bostader

Södra sundet
Antal bostäder: Ca 150
Bostadstyp: Blandad bebyggelse 
med villor, radhus och lägenheter
Läge: Havsnära, ovanför 
villaområdet på Nickebostrand 
och den äldre bebyggelsen längs 
Södersundsvägen

Talgoxevägen
Antal bostäder: 25-30
Bostadstyp: Rad- och kedjehus
Läge: Ski-in-ski-out vid 
Vårdkasens friluftsområde med 
slalombacke, motionsspår, 
mountainbikebanor med mera.

Kattastrand
Antal bostäder: Ca 200
Bostadstyp: Blandad bebyggelse 
med radhus och flerbostadshus
Läge: Alldeles vid havet och med 
kvällssol

Älandsbro
Antal bostäder: Ca 12
Bostadstyp: Radhus
Läge: Strandnära med närhet till 
service av olika slag

Kronholmen
Antal bostäder: Ca 30
Bostadstyp: Flerbostadshus
Läge: Perfekt läge för pendlare 
med bara någon minut till 
Härnösand Central

Ulvvikskurvan
Antal bostäder: 19
Bostadstyp: Villatomter
Läge: Strandnära och lantligt läge 
alldeles i närheten av Vägnöns 
golfbana

Hästgårdar 
Vangsta

Antal bostäder: Några stycken
Bostadstyp: Mark för att bygga 
hästgårdar Läge: I anslutning till 
Härnösand Hästsport Arena och cirka 
tio minuters cykelväg till centrum

Solum
Antal bostäder: 9  
med möjlighet för fler
Bostadstyp: Villa- 
tomter. Läge: Havs- 
nära och lantligt

Nickebo
Antal bostäder: Ca 60
Bostadstyp: Friliggande hus och 
flerbostadshus Läge: Havsnära 
och lantligt vid Södra Sundet

Torsvik
Antal bostäder: Ca 70 i två 
separata projekt
Bostadstyp: Flerbostadshus
Läge: Mitt i stan och alldeles vid 
Nattviken

Svanen
Antal bostäder: Ca 40
Bostadstyp: Flerbostadshus
Läge: Mycket centralt och nära 
kommunikationer 

Sjukhusområdet
Antal bostäder: Ca 200
Bostadstyp: Flerbostadshus 
och radhus Läge: Havsnära och 
samtidigt mycket centralt och 
nära kommunikationer 

Sälstens udde
Antal bostäder: Ca 70
Bostadstyp: Villatomter och 
flerbostadshus Läge: Havsnära 
där stad möter land. Alldeles vid 
Sälstens badplats.

Lövudden
Antal bostäder: 28
Bostadstyp: Radhus och villor
Läge: Strandnära vid ett populärt 
natur- och fritidsområde med 
lekutrustning, fikaplatser och 
aktivitetsytor.

Skeppsbron 1
Antal bostäder: Ca 40
Bostadstyp: Flerbostadshus
Läge: Mycket centralt alldeles vid 
kajen 

Utsikten
Antal bostäder: Ca 23
Bostadstyp: Flerbostadshus
Läge: Högt läge på Brännan med 
utsikt åt flera håll 

Skeppsbron 2
Antal bostäder: Ca 20
Bostadstyp: Flerbostadshus i före 
detta lagerlokaler Läge: Mycket 
centralt alldeles vid kajen

Seminariet
Antal bostäder: Oklart
Bostadstyp: Oklart Läge: Högt, 
fint läge och bara fem minuters 
gångavstånd till centrum.

I Härnösand finns planberedskap för cirka 2 000 nya bostäder. Här kan du se de 18 projekt som ligger 
närmast i tiden och som tillsammans skulle ge drygt 1 000 nya bostäder. Gemensamt för dem alla är att 
det är bostäder i mycket attraktiva lägen, de flesta havsnära, som kan ge en bra boende- och livsmiljö.
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RÖVARLIV   på Murbergets friluftsmuseum
 Sommaren 2023 ska Teater Västernorrland leva rövare på 
Murberget. Teatern spelar upp Astrid Lindgrens kära historia om 
Ronja Rövardotter i den passande miljön på friluftsmuseet.
Teatern började snegla på Murberget för länge sedan och de 
senaste åren har de i samarbete med Västernorrlands museum 
haft några föreställningar i utemiljön. 

− Det är en så spännande miljö och för Ronja är den helt 
klockren. Här kan vi verkligen bygga upp rövarkänslan, 
säger producenten Frida Amnow (bilden till vänster).

I maj börjar scenbygget och på midsommardagen är 
det premiär. Det är den första stora familjeföreställning-
en som Teater Västernorrland gör specifikt i Härnösand 

på många år.
− Det känns extra roligt för mig att få producera en före-

ställning på hemmaplan, säger Frida Amnow som flyttade hem till 
Härnösand med sin familj för åtta år sedan.

 

RONJA  
RÖVARDOTTER  
PÅ MURBERGET

Föreställningar: ca 20 stycken under 
perioden 24/6 - 20/7 2023

Platser: 350 åskådarplatser/föreställning
Ensemble: 7 professionella skådespe-

lare och 11 amatörskådespelare
Musik och arrangemang: Sara 
Parkman och Hampus Norén

En procent ska alltid 
satsas på konsten
 I Härnösands kommun tillämpas sedan 2016 
den så kallade enprocentsregeln. För varje större 
bygge ska en procent av den totala budgeten 
användas till konstnärlig gestaltning.

Regeln gäller inte bara nya byggnader 
utan även större ombyggnader och infra-
strukturprojekt. Det senaste enprocents-
projektet var de ”Eldsblommor” som sitter 
vid den nya viadukten över järnvägen.

I nästa satsning har två byggprojekt 
i Saltviksområdet slagits ihop, ett nytt 
vårdboende och en ny gång- och cykelväg. 
Tanken är att ett större konstverk ska placeras 
i korsningen mellan Hamnleden och Saltviks-
vägen. Under 2023 ska det göras en så kallad 
utlysning där professionella konstnärer kan lämna 
in förslag.

− I Härnösand ska man möta konst och kultur 
i sin vardag, både på väntade och oväntade ställen 
och inte bara inne i stan, säger Knapp Britta Thyr 
(MP), kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Inte bara kommunen tillämpar enprocentsre-
geln. Till exempel kommer en procent av budge-
ten för det nya statliga arkivet på Saltvikshöjden 
att användas till konstnärlig gestaltning.

− Även privata aktörer uppmuntras att tillämpa 
enprocentsregeln så att vi tillsammans skapar 
bättre livsmiljöer för oss alla, samtidigt som vi 
stärker arbetsmarknaden för konstnärer, säger 
Knapp Britta.

Ta gärna en digital konstvandring genom 
 Härnösand på harnosand.se/konstvandring

Ny skidlift på plats  
i Vårdkasbacken
 Vårdkasbacken har fått en ny lift som startar 
ända nere vid Solumsvägen. Den nya liften går 
mitt i backen och ersätter båda de gamla liftarna. 
Trots det är kapaciteten betydligt större, 1 152 
personer i timmen.

Det senaste enprocentsprojektet i Härnösand: 
konstverket ”Eldsblommor” av Guangjuan Zhang 
och Jan Stenberg. FOTO: FRIDA SJÖGREN
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Har du en affärsidé som du vill 
göra till verklighet?

Då kan vi vara rätt för dig!  
Vi vill gärna höra mer om dina idéer och ambitioner.  

Träffa våra affärsrådgivare, kostnadsfritt upp till fyra gånger.

BizMaker är Västernorrlands innovationsaktör som stöttar startups att snabbt nå framgång  
på marknaden, stärker offentliga organisationers förnyelseförmåga, hjälper etablerade  

organisationer att utvecklas och motiverar människor med nytänkande idéer att ta nästa steg.

bizmaker.se
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Viking kryssar vidare!
Under 2023 kommer Viking Line till Härnösand nio 
gånger. Första gången blir under påskhelgen och den 
sista resan sker i slutet av september.

Skogs-wifiSkogs-wifiSkogs-wifiSkogs-wifi
På VÅRDKASEN och 
vid FÄLLESTUGAN
kan du jobba eller ha 
ett digitalt möte ute 
i skogen. Ta med dig 
datorn och tryck på 
skogs-wifi -knappen 
så är du uppkopplad!

Upplev utvecklingsprojekt 
tredimensionellt på vår nya 
3D-karta. Du hittar den på 
harnosand.se/3dkarta

  HÄRNÖSAND i

3D!

Ny� ken på resten av Höga 
Kusten? Välj hogakusten.com

harnosand.se/mittharnosand

BESÖKSMÅL, INFLYTTNING, 
UTVECKLING & MER!

SAMBIBLIOTEKET PLAN 4
- allt för dig som är företagare!


