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Datum 
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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 18 januari 2023 kl. 08:15 i 

Östanskär. 

 

 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden 

2.  Val av justerare 

3.  Motion - Språkkrav inom Socialförvaltningen 

4.  E-förslag - Närproducerat inom kommunen 

5.  Reviderad Arbetsmiljöpolicy 

6.  Riktlinjer för uppsiktsplikt 2023 

7.  Riktlinjer för landsbygdsmedel 2023-2027 

8.  Översyn av kommunens styrdokument 

9.  Policy - Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) 

10.   Partistöd 2023  

11.   Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026 

12.   Uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2023-2026 

13.   Återrapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Verksamhetsrapport skolnämnd 
2021 

14.   Revisorernas bedömning av delårsrapport Härnösands kommun 2022 

15.   Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 2020 

16.   Granskning av samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning 

17.   Program för uppföljning av privata utförare 

18.   Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2023 

19.   Anmälan av delegationsbeslut 2023 

20.   Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2023 

  

 

Andreas Sjölander 
ordförande 
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Språkkrav inom Socialförvaltningen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

att anse förslaget enligt punkt tre som besvarad samt 

att avslå motionens punkter 1-2 samt punkt 4-5 i motionen.   

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige där de lägger 

fram ett antal förslag på språkkrav inom socialförvaltningen. Bland annat 
föreslår de att fullmäktige ska besluta om följande krav för anställda och 
anställning inom socialförvaltningen  

 Goda kunskaper i svenska språket skall vara krav i tal och skrift för alla 
anställda.  

 Införa obligatoriska språktester vid nyanställning.  

 Förvaltningen tar fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
personal där behov finns.  

 Förvaltningen tar fram relevanta språktester med språkkrav, enligt 
socialstyrelsens rekommendationer, vid nyanställning.  

 Att rekryterande personal får relevant utbildning för att tolka och 
bedöma den sökandes resultat på språktesterna.  

I socialstyrelsens allmänna råd ”Grundläggande kunskaper hos personal 

som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12 (S)) 
framgår att personal som arbetar inom detta område som minst bör ha 
följande kunskaper:  

 kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika 
situationer och till olika individers förutsättningar och behov samt 

förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet  

 förmåga att kommunicera med närstående  

 förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper  
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 förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska 

Utöver detta gav regeringen under våren 2022 ett uppdrag till socialstyrelsen 

att ta fram ett bedömningsunderlag som kommunerna kan använda för att 
bedöma språkkunskaper hos anställda inom vård- och omsorgen. 

Språkbedömningsstödet är främst tänkt att användas vid nyrekrytering av 
personal men ska också kunna användas för att se om befintlig personal har 
behov av att stärka sina kunskaper i svenska. Socialstyrelsen kommer att 

presentera detta senast februari 2023. 

Socialförvaltningen i Härnösands kommun har i sitt yttrande över motionen 

beskrivit att man redan idag skriver i sina rekryteringsannonser att de 
sökande måste ha tillräckliga kunskaper i svenska språket i tal och skrift. 
Förvaltningen ser utöver detta över på vilket sätt nuvarande personal kan 

stärkas, i de fall kunskaperna i svenska språket anses behöva förbättras. En 
del i den satsning är utbildning av språkombud.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionens åsikt att det är viktigt att 
personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg av äldre kan tala och 
skriva svenska så de kan kommunicera med de äldre och anhöriga men även 

följa skrivna instruktioner och liknande.  

Ett strukturerat arbete för att bidra till ett språklyft för personal inom 

verksamheterna hemtjänst, omsorg samt funktionsstöd har inletts av 
socialförvaltningen. Dels handlar arbetet om att förändra arbetssätt genom 
att se över den skrivna kommunikationen och tillse att information är tydlig 

och lättillgänglig. Dels handlar det om den utbildning som är påbörjad och 
som ska fortgå för att inrätta språkombud på enheterna. Cheferna har 

genomgått språkombudsutbildningen för att skapa förutsättningar för 
språkombud på arbetsplatserna. 

Att däremot, som motionärerna föreslår, införa språkkrav på alla anställda 

inom socialförvaltningen är inte en rimlig åtgärd eftersom det inom 
förvaltningen finns många olika kompetenser där kravet på kunskaper i 
svenska språket varierar kraftigt.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar socialförvaltningens åsikt att de 
insatser som redan nu görs är tillräckliga. I och med att socialstyrelsen 

arbetar med att ta fram ett bedömningsunderlag för att ytterligare stärka 
kommunernas arbete i denna fråga. Socialförvaltningens arbete för att 
tydliga och göra den skriftliga kommunikationen lättillgänglig och 

utbildning och inrättande av språkombud på enheterna bidrar till 
bedömningen att inga andra beslut i dagsläget är nödvändiga.  

Socialt perspektiv 

Kunskap i svenska språket är ett grundläggande behov för att korrekt och 
förståeligt kunna kommunicera med brukare/klienter och medarbetare. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   
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Beslutsunderlag 

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2022-06-23 §65 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2022-06-14 

Socialstyrelsens allmänna råd ”Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12 (S)) 

Motion – Språkkrav inom socialförvaltningen, 2022-04-25.  

Petra Werner 

Chef Kanslienheten 

Ina Lindström 

Utredare 
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§ 65 Dnr 2022-000116 1.1.3.0 

Remiss - Motion - Språkkrav inom Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget, samt   

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse att-sats ett, tre och fyra i motionen som besvarade och att avslå att-

sats två och fem.                                      

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av en att-sats:           

Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att anse att-sats ett, tre och fyra i motionen som besvarade och att avslå att-

sats två och fem. 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare bifaller.                                               

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut; liggande förslag 
med tillägg av en att-sats.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Bakgrund 

Anette Åström m.fl. (SD) har i april 2022 inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta om 
följande krav för anställda och anställning inom socialförvaltningen  

 Goda kunskaper i svenska språket skall vara krav i tal och skrift för 
alla anställda.  

 Införa obligatoriska språktester vid nyanställning.  

 Förvaltningen tar fram en plan för att genomföra språklyft för 
befintlig personal där behov finns.  
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§ 65, Fort. 

 Förvaltningen tar fram relevanta språktester med språkkrav, enligt 
socialstyrelsens rekommendationer, vid nyanställning.  

 Att rekryterande personal får relevant utbildning för att tolka och 
bedöma den sökandes resultat på språktesterna.  

Socialförvaltningen har i sina rekryteringsannonser efter medarbetare 

numera som standard att sökande måste ha tillräckliga kunskaper i svenska 
språket i tal och skrift. Orsaken till detta är att de som jobbar inom 
förvaltningsverksamheter dels måste kunna kommunicera med 

brukare/klienter, medborgare, dels med arbetskamrater samt kunna korrekt 
förstå skrivna instruktioner och göra nödvändig dokumentation.  

Förvaltningen ser utöver detta över på vilket sätt nuvarande personal kan 
stärkas, i de fall kunskaperna i svenska språket anses behöva förbättras. En 
del i den satsning är utbildning av språkombud. Utöver beskrivet arbetssätt 

inklusive nuvarande praxis ser förvaltningen i nuläget inget behov av 
ytterligare åtgärder.  

Socialt perspektiv 

Kunskap i svenska språket är ett grundläggande behov för att korrekt och 
förståeligt kunna kommunicera med brukare/klienter och medarbetare. 

Ekologiskt perspektiv 

Frågan har ingen koppling till det ekologiska perspektivet.        

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kunskap i svenska språket är nödvändigt för att kunna förstå muntliga och 
skrivna instruktioner, samt kunna göra behövlig dokumentation.                      

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-06-14. 

Motion - språkkrav inom socialförvaltningen.                          

______                                               
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 Socialnämnden 

Remissvar - Motion - Språkkrav inom 
Socialförvaltningen 

Förslag till beslut  

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta 

att anta yttrandet som sitt eget.                                         

Beskrivning av ärendet 

Anette Åström m.fl. (SD) har i april 2022 inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta om 
följande krav för anställda och anställning inom socialförvaltningen  

 Goda kunskaper i svenska språket skall vara krav i tal och skrift för alla 
anställda.  

 Införa obligatoriska språktester vid nyanställning.  

 Förvaltningen tar fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
personal där behov finns.  

 Förvaltningen tar fram relevanta språktester med språkkrav, enligt 
socialstyrelsens rekommendationer, vid nyanställning.  

 Att rekryterande personal får relevant utbildning för att tolka och 
bedöma den sökandes resultat på språktesterna.  

Socialförvaltningen har i sina rekryteringsannonser efter medarbetare 
numera som standard att sökande måste ha tillräckliga kunskaper i svenska 

språket i tal och skrift. Orsaken till detta är att de som jobbar inom 
förvaltningsverksamheter dels måste kunna kommunicera med 

brukare/klienter, medborgare, dels med arbetskamrater samt kunna korrekt 
förstå skrivna instruktioner och göra nödvändig dokumentation.  

Förvaltningen ser utöver detta över på vilket sätt nuvarande personal kan 

stärkas, i de fall kunskaperna i svenska språket anses behöva förbättras. En 
del i den satsning är utbildning av språkombud. Utöver beskrivet arbetssätt 

inklusive nuvarande praxis ser förvaltningen i nuläget inget behov av 
ytterligare åtgärder.  

Socialt perspektiv 
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Kunskap i svenska språket är ett grundläggande behov för att korrekt och 
förståeligt kunna kommunicera med brukare/klienter och medarbetare. 

Ekologiskt perspektiv 

Frågan har ingen koppling till det ekologiska perspektivet.        

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kunskap i svenska språket är nödvändigt för att kunna förstå muntliga och 
skrivna instruktioner, samt kunna göra behövlig dokumentation.           

Beslutsunderlag 

Motion - språkkrav inom socialförvaltningen.                          

Mats Collin 
Förvaltningschef  
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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd.
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Utkom från trycket 
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Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord
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Socialstyrelsens allmänna råd 
om grundläggande kunskaper hos personal 
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre;

beslutade den 10 november 2011.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen 
av bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
om lämplig utbildning och erfarenhet. 

Tillämpningsområde
Dessa allmänna råd gäller för den personal som i sin yrkesutövning 
ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstlagen (2001:453)

– i dagverksamhet som avses i 3 kap. 6 § första stycket samma lag, 
– i hemmet som avses i 5 kap. 5 § första stycket samma lag eller 
– i en särskilt inrättad boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra styck-

et samma lag.

De allmänna råden gäller inte för 

– personal som i sin yrkesutövning inom socialtjänstens omsorg om 
äldre huvudsakligen utför andra arbetsuppgifter än dem som om-
fattas av första stycket,

– personal som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har le-
gitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke i hälso- 
och sjukvården och 

– praktikanter och frivilligarbetare. 

Utbildning
Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre personer kan uppnå 
kunskaper och förmågor i enlighet med dessa allmänna råd genom 
god kända kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma karaktärs-
ämnena och 300 poäng i ämnet gerontologi och geriatrik i vård- och 
omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande utbildning.

Tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, 
tala, läsa och skriva svenska i enlighet med dessa allmänna råd kan dock 
inhämtas genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet 
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svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogram-
met eller genom annan motsvarande utbildning.

Grundläggande kunskaper och förmågor
Den personal som omfattas av dessa allmänna råd bör, som minst, ha 
följande kunskaper och förmågor.

Värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga
– kunskap om den värdegrund som gäller för socialtjänstens omsorg 

om äldre enligt 5 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

– kunskap om människors olika förutsättningar och behov samt för-
måga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

– förmåga att granska, analysera och bedöma sitt eget arbete och på 
så sätt kunna medverka till insatser av god kvalitet

– förmåga att bedöma när någon annan kompetens än den egna be-
hövs

Kommunikation 
– kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika si-

tuationer och till olika individers förutsättningar och behov samt 
förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet

– förmåga att kommunicera med närstående
– förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper 
– förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska

Regelverk 
– kunskap om regelverket på socialtjänstens och hälso- och sjukvår-

dens område som rör äldre personer 
– kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om offentlighet och 

sekretess, god man och förvaltare, diskriminering, livsmedel och 
arbetsmiljö

– förmåga att dokumentera sitt eget arbete i enlighet med lagar och 
andra författningar

Det normala åldrandet 
– kunskap om hur åldrandet påverkar äldre personer fysiskt, psykiskt 

och socialt 
– kunskap om hur äldre personers hälsa kan förbättras eller bevaras 
– kunskap om hur åldrandet påverkar personer med funktionsned-

sättning
– förmåga att uppmärksamma och ta till vara det friska hos äldre per-

soner 
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Åldrandets sjukdomar
– kunskap om vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos äldre perso-

ner och om hur dessa påverkar behovet av omsorg och vård

Funktionsbevarande omsorg m.m.
– kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar äldre personers hälsa och 

välbefinnande 
– förmåga att motivera äldre personer till fysisk aktivitet och att ge 

det stöd som behövs 
– kunskap om ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt 

samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet
– kunskap om hur hjälpmedel och en anpassad miljö kan underlätta 

äldre personers tillvaro
– kunskap om hur ett säkerhetsfrämjande arbetssätt kan förebygga 

olyckor, skador och brott samt förmåga att omsätta kunskapen i det 
praktiska arbetet

Social omsorg  
– kunskap om betydelsen av fysisk, psykisk och social stimulans för 

äldre personers hälsa och välbefinnande 
– förmåga att stödja äldre personer så att de får en meningsfull till-

varo både individuellt och i gemenskap med andra 

Kroppsnära omsorg
– kunskap om personlig hygien, inklusive munvård
– förmåga att stödja äldre personer i att sköta klädsel och personlig 

hygien 

Måltid, mat och näring
– kunskap om vilken betydelse måltid, mat och näring har för äldre 

personers hälsa och välbefinnande
– kunskap om hur förutsättningar skapas för goda matvanor och en 

god måltidsmiljö
– förmåga att tillaga måltider
– förmåga att stödja äldre personer vid måltider
– kunskap om livsmedelshantering 

Skötsel av hemmet 
– kunskap om hur man sköter ett hem
– förmåga att stödja äldre personer i att sköta sitt hem
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Omsorg i livets slutskede 
– kunskap om omsorg och vård av äldre personer i livets slutskede 
– kunskap om stöd till närstående till äldre personer i livets slutskede
– kunskap om omhändertagande vid dödsfall

Hälso- och sjukvård m.m. 
– kunskap om hälso- och sjukvård
– kunskap om basal hygien och om att förhindra smitta och smitt-

spridning samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbe-
tet

– kunskap om läkemedel och om läkemedelsanvändning hos äldre 
personer

Fortbildning 
Personalen bör vid behov få fortbildning i syfte att upprätthålla de 
kunskaper och förmågor som anges i dessa allmänna råd. Personalen 
bör även ges möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på området.

Socialstyrelsen 

LARS-ERIK HOLM

Emil Bergschöld











 

 

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 
 

 
 
Ekonomiavdelning 
Linda Högdal, 0611-34 80 76 

linda.hogdal@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2022-12-02 

 

Dnr  

KS/2022-000359 

  

 

 Kommunstyrelsen 

E-förslag - Närproducerat inom kommunen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att efter avslutat projekt, Lokal upphandling för omställning mot ett hållbart 
livsmedelssystem, uppdra till Kommundirektören att undersöka 

förutsättningarna för e-förslagets genomförande.  

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska upphandla ett antal kossor som 
lokala bönder genom avtal ska ta om hand. Enligt förslagsställaren görs 
detta idag av Härjedalens kommun. Som skäl för förslaget framförs att det 

skulle ge ett bättre kött, kan kanske förbättra böndernas situation i 
kommunen, bli mindre transporter som är bra för miljön och ge större insyn.  

För närvarande pågår ett projekt, en förstudie i samarbete mellan 
Mittuniversitetet och Härnösands kommun – Lokal upphandling för 
omställning mot ett hållbart livsmedelssystem. Projekttiden är 2022-08-15 – 

2023-08-15. Projektet förväntas besvara frågor kring juridiska och 
infrastrukturella hinder, leverantörer m.fl. Projektets mål och syfte: ett 

långsiktigt mål är att utveckla en applicerbar modell för vad Härnösands 
kommun rent konkret kan göra för att öka andelen råvaruinköp från lokala 
livsmedelsproducenter – och genom detta minska koldioxidavtryck, bidra 

till den lokala och nationella självförsörjningsgraden, öka andelen 
arbetstillfällen i glesbygd och arbeta mot måluppfyllnad i Agenda 2030. 

Projektets syfte: kartlägga infrastrukturella och juridiska hinder för att öka 
andelen lokalproducerad mat i kommunal upphandling med utgångspunkt i 
Härnösands kommun som fallstudie. Projektets resultat: resultaten förväntas 

skapa bättre förutsättningar kring inköp av lokalt producerade livsmedel i 
fallstudiekommunen.  

Förväntat resultat av pågående projekt anses kunna bidra till att undersöka 
förutsättningarna för e-förslagets genomförande.  

Socialt perspektiv 

Att kunna erbjuda närproducerat kött i kommunal verksamhet skulle kunna 
gynna de lokala bönderna förutsatt att det finns intresse från bönderna att 

genom avtal sköta skötsel och slakt. 
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Ekologiskt perspektiv 

Förslaget skulle kunna leda till mindre transporter med närproducerat kött i 

kommunen, vilken då skulle minska miljöpåverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En övergång till närproducerat kött i kommunal verksamhet kan innebära en 

ökad kostnad för inköp. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Samhällsnämnden 

E-förslag Närproducerat inom kommunen 
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§ 138 Dnr 2022-000081 2.10.2.0 

E-förslag - Närproducerat inom kommunen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning och 
beslut.      

Yrkanden 

Christian Wasell (M) yrkar på att e-förslaget ska avslås.       

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och Christian Wasells (M) förslag.  

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt Christian Wasells (M) 
förslag. 

Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.       

Votering och utfall 

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande propositionsordning: 

Den som vill att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag röstar ja 

och den som vill att nämnden ska besluta enligt Christian Wasells (M) 
förslag röstar nej.  

Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §  

   Ja Nej 

Knapp Britta Thyr  MP x  
Magnus Oskarsson (1 vice)  S x  

Christian Wasell (2 vice)  M  X 

Anne-Cathrine Genberg  S X  

Linda Saltin Rune Danielsson S X  

Lisa Dahlén  MP X  
Anders Bergqvist Keith Bryant V X  

Anders Nordström  KD X  

Per-Eric Norberg  C X  

Charlotte Bystedt  SD  X 
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Fredrik Bäckman Thomas Flank M  x 

 

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordförande att nämnden beslutat 

enligt förvaltningens förslag.  

Bakgrund 

Niklas Janssons tanke med förslaget är att kommunen i dessa tider med 

miljöpåverkan och all processad mat ska ha närproducerat kött i 
kommunalverksamhet. E-förslaget uppnådde 30 av 25 röster och har därför 

lämnats över till Samhällsnämnden för beslut. 

Förslagsställaren anser att kommunen ska upphandla ett antal kossor som 
lokala bönder genom avtal ska ta om hand. Enligt Niklas Jansson görs detta 

idag av Härjedalens kommun. 

Som skäl för förslaget framförs att det skulle ge ett bättre kött, kan kanske 

förbättra böndernas situation i kommunen, bli mindre transporter som är bra 
för miljön och större insyn. Samt att ett gott och bra kött i skolan och 
omsorgen ger glädje och en bra vardag för kommunens barn och äldre. 

Samhällsförvaltningen gör följande bedömning i ärendet: 

Detta är ett förslag som behöver utredas vidare för att se om det kan vara 

möjligt i Härnösands kommun. Och förslaget är då att fråga kan tas vidare i 
det projekt, den förstudie som Mittuniversitet gör i samarbete med 
Härnösands kommun gällande framtida livsmedelsupphandling. 

Sammanfattningsvis så anser Samhällsförvaltningen att e-förslaget ska 
genomföras på det sätt som redovisats ovan. 

Socialt perspektiv 

Att kunna erbjuda närproducerat kött i kommunalverksamhet skulle kunna 
gynna de lokala bönderna. Om det finns intresse från bönderna att genom 

avtal sköta skötsel och slakt. 

Ekologiskt perspektiv 

Det skulle kunna leda till mindre transporter med närproducerat kött i 

kommunen, vilken då skulle minska miljöpåverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En övergång till närproducerat kött i kommunalverksamhet kan innebära en 
ökad kostnad för inköp.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-28 
E-förslag nr 129: Närproducerat inom kommunen      
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 Samhällsnämnden 

 

E-förslag nr 129: Närproducerat inom kommunen 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 

besluta  
 
att inom Mittuniversitetets och Härnösands kommuns gemensamma projekt 

om framtidens livsmedelupphandling, utreda möjligheten att genomföra e-
förslaget.  

Beskrivning av ärendet 

Niklas Jansson tanke med förslaget är att kommunen i dessa tider med 
miljöpåverkan och all processad mat ska ha närproducerat kött i 

kommunalverksamhet. E-förslaget uppnådde 30 av 25 röster och har därför 
lämnats över till Samhällsnämnden för beslut. 

Förslagsställaren anser att kommunen ska upphandla ett antal kossor som 
lokala bönder genom avtal ska ta om hand. Enligt Niklas Jansson görs detta 
idag av Härjedalens kommun. 

Som skäl för förslaget framförs att det skulle ge ett bättre kött, kan kanske 
förbättra böndernas situation i kommunen, bli mindre transporter som är bra 

för miljön och större insyn. Samt att ett gott och bra kött i skolan och 
omsorgen ger glädje och en bra vardag för kommunens barn och äldre. 

Samhällsförvaltningen gör följande bedömning i ärendet: 

Detta är ett förslag som behöver utredas vidare för att se om det kan vara 
möjligt i Härnösands kommun. Och förslaget är då att fråga kan tas vidare i 

det projekt, den förstudie som Mittuniversitet gör i samarbete med 
Härnösands kommun gällande framtida livsmedelsupphandling. 

 

Sammanfattningsvis så anser Samhällsförvaltningen att e-förslaget ska 
genomföras på det sätt som redovisats ovan. 
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Socialt perspektiv 

Att kunna erbjuda närproducerat kött i kommunalverksamhet skulle kunna 

gynna de lokala bönderna. Om det finns intresse från bönderna att genom 
avtal sköta skötsel och slakt. 

Ekologiskt perspektiv 

Det skulle kunna leda till mindre transporter med närproducerat kött i 

kommunen, vilken då skulle minska miljöpåverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En övergång till närproducerat kött i kommunalverksamhet kan innebära en 
ökad kostnad för inköp. 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 129 

 

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Marie Holmberg 

Kostchef 
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Arbetsmiljöpolicy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Arbetsmiljöpolicy, samt 

att policyn börjar gälla 2023-02-01  

Beskrivning av ärendet  
Arbetsmiljöpolicyn för Härnösands kommun reviderades senast 2020-02-17.  

Policyn är det styrande dokument som beskriver arbetsgivarens 
viljeinriktning och förväntningar på arbetsmiljöarbetet och gäller för alla 

förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun.  

Chefer och medarbetare på alla nivåer skall verka för att arbetsmiljöpolicyns 
syften förverkligas när arbetet planeras och utförs.  

 
Arbetsmiljöpolicyn revideras nu för att stämma överens med personalpolitisk 
policy, ange förtydliganden kring arbetsmiljömål och uppföljning, 

nolltolerans mot hot och våld på arbetet och rökfria miljöer. Förslagen till 
revideringarna är samverkade i kommunens centrala skyddskommitté. 

 
I den personalpolitiska policyn framhävs att kommunen behöver ha ett aktivt 
arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i en 

heltidsorganisation, och att arbetsmiljöarbetet behöver vara en naturlig del i 
verksamhetsplaneringen. Som en följd av det görs ett tillägg gällande att 

arbetsmiljömål årligen antas av nämnd.  
 
Den årliga uppföljningen utifrån arbetsmiljöföreskriften AFS 2001:1 är en 

grund för ständiga förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). Därför görs ett förtydligande i policyn i syfte att stärka fokus på 

årlig uppföljning av SAM, och genom det stärka förutsättningarna för ett 
arbetsmiljöarbete som ständigt förbättras systematiskt på alla nivåer. 
 

Ingen medarbetare i Härnösands kommun ska behöva uppleva våld, eller hot 
om våld. Detta lyfts fram i den reviderade policyn som tar sikte både på 
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vikten av det förebyggande arbetet samt nödvändigheten av snabb hjälp om 
situation med våld eller hot om våld, trots ett förebyggande arbete, skulle 

uppstå.  
 

Slutligen förtydligas i arbetsmiljöpolicyn att Härnösands kommun vill arbeta 
långsiktigt och förebyggande med att förverkliga tobakslagens intentioner, 
förbättra hälsan för våra medarbetare och vara ett föredöme för de vi är till 

för. Detta mot bakgrund av det nationella folkhälsoarbetet med rökfria 
miljöer.  

 

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 
HR chef 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy version 1.0 med ändringar 

Bilaga 2 Arbetsmiljöpolicy version 2.0 slutgiltigt förslag 
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Dokumentnamn Arbetsmiljöpolicy i Härnösands kommun 

Dokumenttyp 

Policy  

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-05-29 

Diarienummer 

S 12-285-026 

Dokumentansvarig/processägare 
Kommunstyrelseförvaltningen/ 
HR-avdelningen  

Version 

2 

Senast reviderad 

2020-02-17 

Giltig t o m 

2022-10 

Dokumentinformation Beskriver hur vi arbetar för en god arbetsmiljö 

Dokumentet gäller för Alla nämnder och förvaltningar inom Härnösands kommun 

Annan information Ersätter tidigare version. 
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Inledning 

En arbetsmiljöpolicy ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i 
verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsmiljöpolicyn, som är ett övergripande 

styrdokument, ska beskriva arbetsgivarens övergripande målsättning och 
viljeinriktning med arbetsmiljöarbetet. Den ska vara så konkret att den kan 

följas upp och vara känd ute i verksamheterna. 

Arbetsmiljöpolicyn ska vara i linje med Härnösands kommuns 
personalpolitiska policy.  

Härnösands kommun ska utmärkas av en god arbetsmiljö där medarbetarna 
stimuleras till arbetsglädje, engagemang och utveckling. 

En god arbetsmiljö i en hållbar heltidsorganisation med friska medarbetare 
ger effekt i form av hög kvalitet och effektivitet för kunderna invånarna samt 
ökade möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.   

En god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppfylls där 
kommunens värdegrund Kund, Ansvar och Glädje verkar som en kompass 

för hur arbetet utförs. 

Arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en bra och säker arbetsmiljö där risker 
för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.  

Chefer och medarbetare på alla nivåer skall verka för att arbetsmiljöpolicyns 
syften förverkligas när arbetet planeras och utförs. 

Övergripande arbetsmiljömål i Härnösands kommun 

Härnösands kommun ska utifrån ett proaktivt förhållningssätt verka för att 

arbetsmiljön leder till: 

 

• ett hållbart arbetsliv med arbetsförhållanden som möjliggör arbete 

fram till pensionen 

• att alla medarbetare genom delaktighet, utvecklingsmöjligheter och 

ett respektfullt bemötande upplever sig sedda, hörda och 
medskapande 

• friska arbetsplatser med hälsofrämjande insatser där varje 
medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och lust att vilja utveckla 
verksamheten  

Härnösands kommun har en stark ambition att verka för friska arbetsplatser 
med främjande och förebyggande insatser där varje medarbetare känner 

arbetsglädje och stolthet. Likväl ska Härnösands kommun sträva efter att 
skapa arbetsförhållanden som möjliggör arbete fram till pension.  

Målen i Härnösands kommun ska stödja en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö.  

Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument anger minsta 

godtagbara standard. Härnösands Kommun ska eftersträva högre standard än 
minimikraven för god arbetsmiljö utifrån lag och avtal. 

Verksamhetsnära arbetsmiljömål i Härnösands kommun 
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Respektive förvaltning har att utifrån de tre övergripande målen formulera 
konkreta och uppföljningsbara mål för sina verksamheter.  

Målen ska stödja en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument anger minsta 
godtagbara standard. Härnösands Kommun ska eftersträva högre standard än 

minimikraven för god arbetsmiljö. 

Förvaltningens arbetsmiljömål ska antas av nämnd och ska visa på ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och vara en naturlig del i verksamhetsplaneringen.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del av 
verksamheten och en förutsättning för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun ansvarar för att säkerställa att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i organisationen enligt 
arbetsmiljölagens intentioner.  

 

Hälsofrämjande arbete 
Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder och även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering.  

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, d.v.s. på organisations-, grupp- 
och individnivå.  

Diskriminering, kränkande särbehandling 

I Härnösands kommun ska ingen medarbetare uppleva sig kränkt eller 

diskriminerad. Alla medarbetare har rätt till att bli respektfullt bemötta, 
sedda, hörda och vara medskapande.   

I det hälsofrämjande arbetet ingår att arbeta proaktivt i syfte att förhindra att 
diskriminering och kränkande särbehandling uppstår. 

 

Diskriminering, kränkande särbehandling och hot och våld  

I Härnösands kommun ska ingen medarbetare uppleva sig kränkt eller 
diskriminerad. Härnösands kommun accepterar ingen form av mobbning 
eller trakasserier på våra arbetsplatser. Ingen medarbetare ska heller behöva 

uppleva våld eller hot om våld.  Alla medarbetare har rätt till att bli 
respektfullt bemötta, sedda, hörda och vara medskapande.   

I det hälsofrämjande arbetet ingår att arbeta proaktivt i syfte att förhindra att 
diskriminering, kränkande särbehandling, våld eller hot om våld uppstår. Om 
något av ovan nämnda uppstår, trots det förebyggande arbetet, ska den som 

utsätts snabbt kunna få stöd och hjälp. Händelser ska rapporteras, utredas 
och anmälas. 

 

Alkohol, droger och spel 
Inom Härnösands kommuns har vi nolltolerans för bruk av alkohol och 
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droger. Genom att arbeta långsiktigt och förebyggande skapar vi en 
arbetsmiljö fri från alkohol, droger och spel.  

 

Rökfri arbetsmiljö 
Inom Härnösands kommun vill vi ställa oss bakom det nationella 

folkhälsoarbetet med rökfria miljöer. Genom att arbeta långsiktigt och 
förebyggande vill vi förverkliga tobakslagens intentioner, förbättra hälsan 
för våra medarbetare och vara ett föredöme för dom vi är till för. 
 

Samarbete 

Kommunens arbetsmiljöarbete ska utmärkas av samarbete mellan chef och 

medarbetare. I första hand sker samarbetet inom ramen för det löpande 
arbetet men också i skyddskommitté och mellan chef och skyddsombud. 

Ansvarsfördelning 

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att aktivt vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och svarar för att ansvar 
och befogenheter förs ut i verksamheten på ett sätt som gör att 

arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt. Ansvarsfördelning och 
befogenheter ska vara tydligt formulerade och kända. Vidarefördelning av 

arbetsmiljöansvaret ska ske skriftligen och undertecknas av både den som 
fördelar och den som mottar fördelningen. 

I kommunerna är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom 

huvudansvariga för en hållbar arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar 
ska arbetsgivaren fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.  

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelse och 
nämnder.  

Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar att leda, 

samordna och följa upp kommunens strategiska arbetsmiljöfrågor. 

Kommunstyrelsen beslutar i angelägna kommunövergripande 

arbetsmiljöfrågor.  

Nämnden har det yttersta arbetsgivaransvaret och ska återkommande följa 
upp att verksamhetens arbetsmiljöarbete och uppdrag fungerar. Respektive 

nämnd fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef som är ansvarig för 
samtliga beslut och åtgärder som påverkar arbetsmiljön inom förvaltningen. 

Respektive nämnd ska ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter vidare 
till underställda chefer. 

Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar med en skyldighet att följa 

skyddsföreskrifter, rutiner och regler samt att påpeka risker eller brister i 
arbetsmiljön för närmaste chef. Varje medarbetare ska även ta ett personligt 

ansvar för sin hälsa och bidra till en god stämning och trivsel på 
arbetsplatsen. 

Skyddsombuden är medarbetarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. 

Skyddsombud och chefer ska samarbeta för att förebygga ohälsa och 
olycksfall samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 
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HR-avdelningen Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ge 
organisationens verksamheter ett nära stöd i det löpande arbetsmiljöarbetet.  

Uppföljning 

Arbetsmiljöpolicyns mål, handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud, ska 

kontinuerligt följas upp. Varje enhet ska tillsammans med sitt skyddsombud 
kontinuerligt arbeta med uppföljning som redovisas i respektive 

förvaltningens skyddskommitté. 

HR-avdelningen erhåller sammanställningar från varje förvaltning.  
Sammanställningarna av resultatet ska verka som grund för kommunens 

övergripande arbetsmiljöarbete och redovisas i centrala skyddskommittén. 

 

Inom Härnösands kommun görs uppföljningar löpande och årligen för att 
stärka förutsättningarna för ett förbättrat och systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 

Den löpande uppföljningen görs i verksamheten av de handlingsplaner som 
är upprättade utifrån undersökningar, arbetsmiljöhändelser eller 

riskbedömningar.  
 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras 

årligen till nämnd och sammanställs på kommunövergripande nivå. 
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Inledning 

En arbetsmiljöpolicy ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i 
verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsmiljöpolicyn, som är ett övergripande 

styrdokument, ska beskriva arbetsgivarens övergripande målsättning och 
viljeinriktning med arbetsmiljöarbetet. Den ska vara så konkret att den kan 

följas upp och vara känd ute i verksamheterna. 

Arbetsmiljöpolicyn ska vara i linje med Härnösands kommuns 
personalpolitiska policy.  

Härnösands kommun ska utmärkas av en god arbetsmiljö där medarbetarna 
stimuleras till arbetsglädje, engagemang och utveckling. 

En god arbetsmiljö i en hållbar heltidsorganisation med friska medarbetare 
ger effekt i form av hög kvalitet och effektivitet för invånarna samt ökade 
möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.   

Arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en bra och säker arbetsmiljö där risker 
för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.  

Chefer och medarbetare på alla nivåer skall verka för att arbetsmiljöpolicyns 
syften förverkligas när arbetet planeras och utförs. 

Övergripande arbetsmiljömål i Härnösands kommun 

Härnösands kommun har en stark ambition att verka för friska arbetsplatser 
med främjande och förebyggande insatser där varje medarbetare känner 

arbetsglädje och stolthet. Likväl ska Härnösands kommun sträva efter att 
skapa arbetsförhållanden som möjliggör arbete fram till pension.  

Målen i Härnösands kommun ska stödja en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  

Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument anger minsta 

godtagbara standard. Härnösands Kommun ska eftersträva högre standard än 
minimikraven för god arbetsmiljö utifrån lag och avtal. 

Verksamhetsnära arbetsmiljömål i Härnösands kommun 

Förvaltningens arbetsmiljömål ska antas av nämnd och ska visa på ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och vara en naturlig del i verksamhetsplaneringen.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del av 
verksamheten och en förutsättning för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun ansvarar för att säkerställa att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i organisationen enligt 

arbetsmiljölagens intentioner.  
 

Hälsofrämjande arbete 
Arbetsmiljöarbetet ska fokusera på hälsofrämjande och förebyggande 

åtgärder och även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering.  

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 
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bedrivas på alla nivåer i hela organisationen, d.v.s. på organisations-, grupp- 
och individnivå.  

 

Diskriminering, kränkande särbehandling och hot och våld  

I Härnösands kommun ska ingen medarbetare uppleva sig kränkt eller 
diskriminerad. Härnösands kommun accepterar ingen form av mobbning 

eller trakasserier på våra arbetsplatser. Ingen medarbetare ska heller behöva 
uppleva våld eller hot om våld.  Alla medarbetare har rätt till att bli 
respektfullt bemötta, sedda, hörda och vara medskapande.   

I det hälsofrämjande arbetet ingår att arbeta proaktivt i syfte att förhindra att 
diskriminering, kränkande särbehandling, våld eller hot om våld uppstår. Om 

något av ovan nämnda uppstår, trots det förebyggande arbetet, ska den som 
utsätts snabbt kunna få stöd och hjälp. Händelser ska rapporteras, utredas 
och anmälas. 

 

Alkohol, droger och spel 
Inom Härnösands kommuns har vi nolltolerans för bruk av alkohol och 
droger. Genom att arbeta långsiktigt och förebyggande skapar vi en 

arbetsmiljö fri från alkohol, droger och spel.  

 

Rökfri arbetsmiljö 
Inom Härnösands kommun vill vi ställa oss bakom det nationella 

folkhälsoarbetet med rökfria miljöer. Genom att arbeta långsiktigt och 
förebyggande vill vi förverkliga tobakslagens intentioner, förbättra hälsan 
för våra medarbetare och vara ett föredöme för dom vi är till för. 
 

Samarbete 

Kommunens arbetsmiljöarbete ska utmärkas av samarbete mellan chef och 

medarbetare. I första hand sker samarbetet inom ramen för det löpande 
arbetet men också i skyddskommitté och mellan chef och skyddsombud. 

 

Ansvarsfördelning 

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att aktivt vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och svarar för att ansvar 
och befogenheter förs ut i verksamheten på ett sätt som gör att 

arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt. Ansvarsfördelning och 
befogenheter ska vara tydligt formulerade och kända. Vidarefördelning av 

arbetsmiljöansvaret ska ske skriftligen och undertecknas av både den som 
fördelar och den som mottar fördelningen. 

I kommunerna är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom 

huvudansvariga för en hållbar arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar 
ska arbetsgivaren fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.  
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Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelse och 
nämnder.  

Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar att leda, 
samordna och följa upp kommunens strategiska arbetsmiljöfrågor. 

Kommunstyrelsen beslutar i angelägna kommunövergripande 

arbetsmiljöfrågor.  

Nämnden har det yttersta arbetsgivaransvaret och ska återkommande följa 

upp att verksamhetens arbetsmiljöarbete och uppdrag fungerar. Respektive 
nämnd fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef som är ansvarig för 
samtliga beslut och åtgärder som påverkar arbetsmiljön inom förvaltningen. 

Respektive nämnd ska ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter vidare 
till underställda chefer. 

Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar med en skyldighet att följa 
skyddsföreskrifter, rutiner och regler samt att påpeka risker eller brister i 
arbetsmiljön för närmaste chef. Varje medarbetare ska även ta ett personligt 

ansvar för sin hälsa och bidra till en god stämning och trivsel på 
arbetsplatsen. 

Skyddsombuden är medarbetarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. 
Skyddsombud och chefer ska samarbeta för att förebygga ohälsa och 
olycksfall samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ge organisationens 
verksamheter ett nära stöd i det löpande arbetsmiljöarbetet.  

Uppföljning 

Inom Härnösands kommun görs uppföljningar löpande och årligen för att 

stärka förutsättningarna för ett förbättrat och systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Den löpande uppföljningen görs i verksamheten av de handlingsplaner som 

är upprättade utifrån undersökningar, arbetsmiljöhändelser eller 
riskbedömningar.  

 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet rapporteras 
årligen till nämnd och sammanställs på kommunövergripande nivå. 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av riktlinje för fullgörande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderad riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Beskrivning av ärendet 

Den riktlinje som från och med 2020-05-06 reglerat fullgörandet av 
uppsiktplikten har tjänat som ett gott stöd och bidragit till en förstärkt 

struktur i arbetet. 

Förslaget till reviderad riktlinje avser att förtydliga arbetets innehåll 

ytterligare och synliggör också de bärande perspektiv som tjänar som 
utgångspunkter för uppsiktspliktens utformning. Bland annat lyfts 
perspektivet att uppsiktsaktiviteter ska anpassas efter väsentlighet och vad 

som bedöms rimligt med hänsyn till nytta för parter. Revideringen syftar 
också till att skapa en ökad flexibilitet i arbetet så att aktuella frågor lättare 

kan fångas.  

 

Socialt, ekologiskt och juridiskt perspektiv 

Uppsiktsplikten regleras i kommunallagen och formerna för vad som ska 
ingå beskrivs på ett principiellt plan. Därför är det av värde att kommunen 
har en tydlig utgångspunkt för uppsiktpliktens olika delar och övergripande 

innehåll för att kunna kvalitetssäkra arbetssätt.  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Petra Werner 

Chef Kanslienheten 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
med förändringar markerade 

Bilaga 2 – Riktlinje för fullgörande av uppsiktsplikt  
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1 Bakgrund 

1.1 Kommunallagens bestämmelser 

Enligt kommunallagen 6 kap §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de 
frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos 

fullmäktige göra de framställningar som behövs.  

Förstärkt uppsiktplikt gäller för kommunala aktiebolag. Det innebär att 
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten 

under föregående år varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Om så inte är fallet ska 

förslag om nödvändiga åtgärder framläggas till fullmäktige.   

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 
verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 

andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 
av uppsiktsplikten. 

1.1.1 Begränsning 

Uppsiktsplikten begränsas till rätten att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt att, på förekommen anledning, ge KF möjlighet att ingripa 
egenskap av högsta beslutande organ.  

1.2 Syfte med riktlinjen 

Kommunallagens bestämmelser är av principiell karaktär och förarbetena ger 

ingen närmare vägledning kring vad som ska ingå eller hur uppsiktsplikten 
ska bedrivas. Kommunens reglemente återger huvuddragen i lagstiftningen. 
Riktlinjen syftar till att tydliggöra förväntningar och underlätta planering. 

 

1.3 Uppsiktsplikten i reglementet 

Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna anger att 
kommunstyrelsens uppgift är att: 

 ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund   

 ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation i vilken kommunen 
ingår 

 kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

 

 årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap §9 gällande 
uppsiktsplikt över kommunala bolag 
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1.4 Bolagsordning och ägardirektiv 

För att kommunstyrelsen ska kunna utöva uppsikt och inhämta upplysningar 

från kommunala hel- och delägda bolag måste en sådan rättighet regleras i 
bolagets ägardirektiv och bolagsordning. Det ankommer på 
kommunstyrelsen att säkerställa att bolagen har skyldighet att inkomma med 

sådana uppgifter som krävs för att kommunstyrelsens ska kunna fullgöra sin 
uppsiktsplikt. 
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2  Ansvar och utövande 

Uppsiktplikten utövas genom flera regelbundna aktiviteter under 
verksamhetsåret. Aktiviteterna är i huvudsak knutna till kommunens 
planerings- och uppföljningsprocesser och de upplysningar som därigenom 

lämnas. 

Uppsiktsplikten är hela kommunstyrelsens ansvar. Om endast delar av 

styrelsen, exempelvis presidium/arbetsutskott, medverkar i en aktivitet ska 
återrapportering ske till hela styrelsen. Uppsiktsplikten genomförs genom: 

 att nämnder och bolag i enlighet med kommunens ekonomiska 
reglemente och bolagens ägardirektiv avlämnar verksamhets- och 
ekonomirapporter till kommunstyrelsen 

 budget- och bokslutskonferenser 

 årlig prövning av bolagens verksamhetsart gentemot fastställda 
ändamål och befogenheter/kommunal kompetens 

 möten mellan kommunledning och bolag 

 att protokoll från bolagens styrelsemöten och bolagsstämmor tillställs 
kommunstyrelsen för kännedom 

 kommunstyrelsens samordnande processansvar för planering, 
uppföljning och intern kontroll 

 

 omhändertagande av revisionsrapporter  

 att nämnder vid uppvisande av negativ avvikelse mot budget ska 
upprätta en handlingsplan som, utöver ekonomiskt utfall, följs upp 
enligt det intervall kommunstyrelsen beslutar 

 att besluts- och informationsärenden formaliseras på ett sådant sätt att 
kommunstyrelsens möjlighet att utöva uppsiktplikten underlättas  

 att förbund/gemensam nämnd avlämnar delårsrapport och 
årsredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

 

2.1 Behovsprövade aktiviteter och utgångspunkter för 
arbetet generellt 

Kommunstyrelsen kan, utöver det ovan nämnda, vid behov begära 
information från nämnder och bolag som en uppföljande insats eller som 
information knuten till specifika händelser/tillfällen. Information kan 

exempelvis ges muntligt till KS eller som skriftlig avrapportering direkt från 
berörd nämnd eller via kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetets upplägg bör vara flexibelt för att kunna fånga aktuella frågor. En 
viktig utgångspunkt är att aktiviteter ska anpassas efter väsentlighet och vad 
som bedöms rimligt med hänsyn till nytta för parter och rådande 

omständigheter. Aktiviteterna kan därför variera över tid, både till form, 
omfattning och inriktning. 
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Uppsiktplikten ska i första hand utövas utifrån den information som följer av 
planerings- och uppföljningsprocessernas olika delar. Aktiviteter ska inte 

användas/tillskapas som ett instrument för att överpröva eller inskränka 
nämnders och bolags ansvar och kontroll över verksamheterna, utan som ett 
sätt att synliggöra hur väl delegationen fungerar.  
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3 Ansvarsfrihet kopplad till uppsiktsplikt 

Uppsiktsplikten är förbunden med kommunfullmäktiges bedömning av 
huruvida nämnder och styrelser bör beviljas ansvarsfrihet eller ej.  

 

För bolag 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Om den verksamhet som bedrivits under året har/inte har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Om åtgärder mot de brister som eventuellt framkommer genom 
kommunstyrelsens prövning  

 Om anmärkning ska riktas mot styrelse och VD 

 Uppdra till ombudet till bolagsstämman att bevilja/inte bevilja 
styrelsen och VD ansvarsfrihet  

 

För förbund med direktion  

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Uppdra till bolagsstämmans ombud att bevilja/inte bevilja styrelsen 
och VD ansvarsfrihet 
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Bakgrund 

Kommunallagens bestämmelser 

Enligt kommunallagen 6 kap §1 ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de 

frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos 
fullmäktige göra de framställningar som behövs.  

Förstärkt uppsiktplikt gäller för kommunala aktiebolag. Det innebär att 

kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten 
under föregående år varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts 

inom ramen för den kommunala kompetensen. Om så inte är fallet ska 
förslag om nödvändiga åtgärder framläggas till fullmäktige.   

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 

verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 
andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 
av uppsiktsplikten. 

Begränsning 

Uppsiktsplikten begränsas till rätten att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt att, på förekommen anledning, ge KF möjlighet att ingripa 

egenskap av högsta beslutande organ.  

Syfte med riktlinjen 

Kommunallagens bestämmelser är av principiell karaktär och förarbetena ger 
ingen närmare vägledning kring vad som ska ingå eller hur uppsiktsplikten 
ska bedrivas. Kommunens reglemente återger huvuddragen i lagstiftningen. 

Riktlinjen syftar till att tydliggöra förväntningar och underlätta planering. 

 

Uppsiktsplikten i reglementet 

Reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna anger att 
kommunstyrelsens uppgift är att: 

 ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund   

 ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation i vilken kommunen 

ingår 

 kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

 årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap §9 gällande 
uppsiktsplikt över kommunala bolag 
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Bolagsordning och ägardirektiv 

För att kommunstyrelsen ska kunna utöva uppsikt och inhämta upplysningar 
från kommunala hel- och delägda bolag måste en sådan rättighet regleras i 
bolagets ägardirektiv och bolagsordning. Det ankommer på 

kommunstyrelsen att säkerställa att bolagen har skyldighet att inkomma med 
sådana uppgifter som krävs för att kommunstyrelsens ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt. 
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 Ansvar och utövande 

Uppsiktplikten utövas genom flera regelbundna aktiviteter under 
verksamhetsåret. Aktiviteterna är i huvudsak knutna till kommunens 

planerings- och uppföljningsprocesser och de upplysningar som därigenom 
lämnas. 

Uppsiktsplikten är hela kommunstyrelsens ansvar. Om endast delar av 

styrelsen, exempelvis presidium/arbetsutskott, medverkar i en aktivitet ska 
återrapportering ske till hela styrelsen. Uppsiktsplikten genomförs genom: 

Nämnderna och bolagen redovisar verksamhet och ekonomi för 
kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten fullföljs genom: 

 Att nämnderna besöker kommunstyrelsen för att redogöra för sina 
verksamheter minst en gång per år 

 Genom verksamhets- och ekonomirapporter, fastställda i kommunens 
ekonomiska reglemente och i bolagens ägardirektiv att nämnder och 
bolag i enlighet med kommunens ekonomiska reglemente och 

bolagens ägardirektiv avlämnar verksamhets- och ekonomirapporter 
till kommunstyrelsen 

 budget- och bokslutskonferenser 

 årlig prövning av bolagens verksamhetsart gentemot fastställda 
ändamål och befogenheter/kommunal kompetens 

 kvartalsmöten mellan bolagen och kommunledningen möten mellan 
kommunledning och bolag 

 Genom verksamhetsbesök och verksamhetsdialog som sammanställs 

i en rapport av kommunstyrelseförvaltningen, vilket blir underlag för 

beslut i kommunstyrelsen. 

 att protokoll från bolagens styrelsemöten och bolagsstämmor tillställs 
kommunstyrelsen för kännedom 

 kommunstyrelsens samordnande processansvar för planering, 
uppföljning och intern kontroll 

 omhändertagande av revisionsrapporter  

 att nämnder vid uppvisande av negativ avvikelse mot budget ska 
upprätta en handlingsplan som, utöver ekonomiskt utfall, följs upp 

enligt det intervall kommunstyrelsen beslutar 

 att besluts- och informationsärenden formaliseras på ett sådant sätt att 
kommunstyrelsens möjlighet att utöva uppsiktplikten underlättas  

 Förbunden följs upp genom delårsrapport och årsredovisning samt 

revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter. 

att förbund/gemensam nämnd avlämnar delårsrapport och 

årsredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 
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Behovsprövade aktiviteter och utgångspunkter för arbetet 
generellt 

Kommunstyrelsen kan, utöver det ovan nämnda, vid behov begära 
information från nämnder och bolag som en uppföljande insats eller som 

information knuten till specifika händelser/tillfällen. Information kan 
exempelvis ges muntligt till KS eller som skriftlig avrapportering direkt från 

berörd nämnd eller via kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetets upplägg bör vara flexibelt för att kunna fånga aktuella frågor. En 
viktig utgångspunkt är att aktiviteter ska anpassas efter väsentlighet och vad 

som bedöms rimligt med hänsyn till nytta för parter och rådande 
omständigheter. Aktiviteterna kan därför variera över tid, både till form, 

omfattning och inriktning. 

Uppsiktplikten ska i första hand utövas utifrån den information som följer av 
planerings- och uppföljningsprocessernas olika delar. Aktiviteter ska inte 

användas/tillskapas som ett instrument för att överpröva eller inskränka 
nämnders och bolags ansvar och kontroll över verksamheterna, utan som ett 

sätt att synliggöra hur väl delegationen fungerar.  
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Ansvarsfrihet kopplad till uppsiktsplikt 

Uppsiktsplikten är förbunden med kommunfullmäktiges bedömning av 
huruvida nämnder och styrelser bör beviljas ansvarsfrihet eller ej.  

 

För bolag 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Om den verksamhet som bedrivits under året har/inte har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Om åtgärder mot de brister som eventuellt framkommer genom 
kommunstyrelsens prövning  

 Om anmärkning ska riktas mot styrelse och VD 

 Uppdra till ombudet till bolagsstämman att bevilja/inte bevilja 
styrelsen och VD ansvarsfrihet  

 

För förbund med direktion  

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Godkänna årsredovisningen och därefter uppdra till ombudet till 

bolagsstämman att bevilja/inte bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet 

Uppdra till bolagsstämmans ombud att bevilja/inte bevilja styrelsen 

och VD ansvarsfrihet 
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Riktlinjer för landsbygdsmedel 2023–2027 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinjer för landsbygdsmedel 2023–2027. 

Beskrivning av ärendet 

Det lokala engagemanget kring en plats är en viktig nyckel för att skapa 
utveckling samt att 60 procent av arbetet att nå agenda 2030 behöver ske 
lokalt. Aktiva föreningar, företag och organisationer bidrar till attraktiva 

platser där fler känner sig välkomna att bo, leva, verka och besöka. Steget att 
gå från tanke till genomförande kan ofta vara lång och det är ofta ett stort 

steg till att starta stora utvecklingsprojekt som ovan aktör. Många gånger 
behövs också offentlig medfinansiering. År 2023 startar den nya EU 
perioden vilket innebär nya möjligheter att driva utvecklingsprojekt utifrån 

lokala initiativ.  

Dessa riktlinjer för landsbygdsmedel ska vara ett verktyg för kommundelar 
utanför tätorten att skapa förutsättningar för att nå Härnösands målbild om 

Härnösand 2040 - tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö. Medlen 
är ett verktyg att bygga kunskap och uppmuntra engagemang i bygderna. 

Beslutade medel ska användas till projekt som bidrar till den trygga och 

personliga livsmiljön och att med gemensam kraft skapa mer attraktiva platser 

att bo, leva, verka och besöka. Avsatta Landsbygdsmedel kan även utgöra 

kommunens andel i projektansökningar som behöver offentlig 

medfinansiering. En direkt eller medfinansieringsansökan får max uppgå till 
200 tkr.  

Bedömning av beviljande av projektmedel sker utifrån urvalskriterier och 

beslutas av landsbygdsrådet. Ansökan till den första beslutsomgången ska 
vara inskickad via E-tjänsten senast sista mars. Beslut tas vid 

landsbygdsrådet i april. 

Socialt perspektiv 

Förslaget till riktlinjer tydliggör att medel beviljas endast till projekt som 

arbetar enligt demokratiska och jämställda former. Ett av 
utvecklingsområdena som är sökbara inom beskriver att insatser som 

inkluderar nya grupper främjas. Ökad inkludering och delaktighet i 
lokalsamhället. Projektet kommer beskriva barn och ungas delaktighet 
igenom projekten. Riktlinjerna bedöms inte påverka barn negativt.  
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Ekologiskt perspektiv 

Helhetsperspektivet på hållbarhet är en del i ett utvecklingsområde. Socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart långsiktigt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget till riktlinje för landsbygdsmedel tydliggör förutsättningarna för 
utbetalning av projektmedel. Med en fördelning av direkta medel samt 

medfinansiering skapas både en ökad kunskap i kommundelarna kring 
projektutveckling samt mobilisering kring vidare arbete där medel kan sökas 
för uppväxling.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för landsbygdsmedel 2023–2027 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Eva-Lotta Öberg 
Utvecklare 

Bilagor 

Bilaga 1 Riktlinjer för landsbygdsmedel  
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Inledning  

Härnösands kommun består av sju kommundelar som tillsammans bidrar till 
helheten Härnösands kommun. De olika kommundelarna har olika 

identiteter, förutsättningar och behov vilket ska genomsyra utvecklingen i 
dem. Dessa medel är ett verktyg för att bidra till att skapa förutsättningar för 

att nå Härnösands kommuns målbild om mitt Härnösand 2040: tillsammans i 
en kreativ och företagsam livsmiljö.  

Allmänna regler 

Beslutade landsbygdsmedel kan användas till investeringar och satsningar som i 
enlighet med kommunens tillväxtstrategi bidrar till den trygga och personliga 

livsmiljön i kommundelar utanför tätorten. Projekten skapar med gemensam 

kraft mer attraktiva platser att bo, leva, verka och besöka. Medlen kan även 

utgöra kommunens andel i projektansökningar som behöver offentlig 

medfinansiering. 

- Stöd och bidrag för insatser får inte sökas på flera håll inom den 
kommunala organisationen. 

-Härnösands kommun finansierar inte utgifter som har uppstått innan 

startdatum. Startdatum kan ej vara tidigare än ansökan skickats in. Kostnader 
som sker innan beslut tar den sökande på egen risk.   

 
-Den procentuella fördelningen av direktfinansiering samt medfinansiering 

beslutar landsbygdsrådet vid årets första möte. Efter den första beslutsomgången 

kan fördelningen revideras efter beslut i landsbygdsrådet.  
 

- Projektet får inte vara kostnadsdrivande för kommunen, om inte annat 

överenskommet. 
 

- Medlen kan inte användas till löne- och driftskostnader eller till finansiering av 

återkommande evenemang.  
 

-Medlen kan inte utgå till verksamhet som riskerar att konkurrera med 
näringsverksamhet eller som gynnar en viss företagare.  

 

- Endast alkohol- och drogfria projekt kan beviljas medel.   
 

- En direkt eller medfinansieringsansökan får max uppgå till 200 000 kr.  
 

Vem kan söka? 

Medlen kan sökas av föreningar eller organisationer som bygger på 

demokratiska värderingar, främjar nytta för samhället samt vill engagera sig 

platsens utveckling. Projektägaren ska ha ett aktivt organisationsnummer, 
vara registrerad i och bedriva sin verksamhet i Härnösands kommun och 
föreningar har minst 10 medlemmar. 

 

- Projektmedel beviljas endast till projekt som arbetar enligt 
demokratiska och jämställda former. 
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Hur ansökan går till 

Ansökan lämnas in via kommunens E-tjänst: Landsbygdsmedel. Ansökan ska 

innehålla utvecklingsidéer inom minst två utvecklingsområden som beskrivs i 

punkt 5 i riktlinjen samt:  

 Projektnamn 

 Projektägare samt organisationsnummer 

 Start- och slutdatum  

 Syfte och mål- Vad är nyttan med projektet, vilken är utmaningen, 

problemet som ska lösas. Vad är det som ska uppnås och vilka är 
effekterna (mål) som uppnås av att genomföra projektet 

 Valda utvecklingsområden 
Minst två av de presenterade i avsnitt fem krävs för att skicka in 

ansökan. Beskrivning hur projektet bidrar till utvecklingsområdet. 

 Resultat och förväntad effekt av projektet 
Direkta resultat vid projektavslut och långsiktiga effekter av projektet. 

 Målgrupp 

Vilka målgrupper kommer projektet att inkludera eller påverka. Vilken 
kommundel kommer beröras av projektet? 

 Planerade aktiviteter  

Vilka aktiviteter kommer projektet att bestå av? 

 Kostnader och finansiering  
Vilka typer av kostnader kommer projektet att ha och hur ska det hela 

projektet finansieras. Ideell i projektet.  

 Barn- och ungdomars delaktighet  
På vilket sätt är barn och unga inkluderade i projektet? Har de varit en 

del i planeringen, kommer de vara en del av genomförandet eller ta del 
av resultatet? 

 Kvinnors och mäns delaktighet osv 

På vilket sätt arbetar projektet med både män och kvinnors delaktighet i 
projektet? 

 Informationsspridning om projektet  

Hur ska information om projektet spridas? Både under planering, 
genomförande och resultatspridning.  

 

Om andra medel söks för projektet hos annan aktör exempelvis Länsstyrelsen 

Västernorrland, Region Västernorrland, Boverket eller Allmänna Arvsfonden, 

ska denna fullständiga ansökan bifogas i sin helhet. 

Beslut om medel 

Bedömning sker utifrån urvalskriterier och beslutas av landsbygdsrådet. 

Ansökan till den första beslutsomgången ska vara inskickad via E-tjänsten 
senast sista mars. Beslut tas vid landsbygdsrådet i april. Om medel finns kvar 
efter den första beslutsomgången fördelas dem vid beslutsomgång nummer 

två. Ansökan till beslutsomgång nummer två ska vara inskickad senast sista 
september och beslutas vid oktober landsbygdsråd. Beslut kan ej överklagas. 

Beslutade projekt ska starta under samma år som de beslutas. Projekt 
prioriteras efter poäng som beskrivs i urvalskriterium nedan, maxpoäng 500 
samt avslagsnivå 150. 

 

Urvalskriterium Poängsättning Viktning 
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Projektplanen är tydlig och 
väl 
genomarbetad 
 

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som 
väl visar hur projektet kommer att genomföras samt har en 
tydlig koppling till båda utvecklingsområdena.  
3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav, till 
viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras 
samt har en koppling till båda utvecklingsområdena. 
1 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och 
till viss del beskriver hur projektet kommer att genomföras 

5 

Projektet bidrar till ökad 
sysselsättning 
 

5 poäng: Projektet skapar minst två helårsarbetskrafter per 
1 miljon kronor i projektbudget 
3 poäng: Projektet skapar minst en helårsarbetskraft per 1 
miljon kronor i projektbudget 
1 poäng: Projektet har en trovärdig och realistisk plan på 
hur det kommer att skapa sysselsättning 
0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar 
information för kriteriet 

5 

Projektplanen visar på ett 
långsiktigt 
och hållbart resultat 

5 poäng: Ja, det framkommer tydligt hur projektets resultat 
är hållbart och en långsiktigt plan finns även efter 
projektavslut. 
3 poäng: Det framkommer delvis 
1 poäng: Det framkommer endast svagt 

10 

Projektet bidrar till ett 
förbättrat 
entreprenörsklimat 
och/eller skapar 
förutsättningar för 
entreprenörskap 

5 poäng: Projektet inriktas främst på attitydförändrande 
insatser 
3 poäng: Projektet inriktas främst på att skapa/utveckla 
produkter, tjänster och/eller besöksanledningar 
1 poäng: Projektet fokuserar främst på att skapa nya 
nätverk/samarbetskonstellationer 
0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar 
information för kriteriet 

20 

Genom projektet skapas 
ökad 
delaktighet och inkludering 
i 
lokalsamhället 

5 poäng: Ja, på ett mycket tydligt och konkret sätt. 
3 poäng: Ja, det framgår delvis. 
1 poäng: Ja, men det beskrivs inte så tydligt 
0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar 
information för kriteriet 

20 

Projektet bidrar till ett 
livskraftigt föreningsliv 

5 poäng: Projektet ökar antalet unga engagerade i 
föreningslivet och/eller arbetar för jämställdhet och 
mångfald i föreningslivets styrelser etc. 
3 poäng: Projektet skapar nya eller utvecklar befintliga 
fritids- och kulturaktiviteter 
1 poäng: Projektet skapar nya eller utvecklar befintliga 
besöksanledningar 
0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar 
information för kriteriet 

25 

Projektet stärker nya 
former av 
samverkan mellan företag 
och/eller föreningar 

5 poäng: Ja 
0 poäng: Nej 

15 

Avslagsnivå: 150 
Viktningen summeras till 100 
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Utvecklingsområden 

Attraktiva platser (LEADER)  

Den trygga och personliga livsmiljön (Tillväxtstrategin) 

 

En attraktiv plats definieras som en plats dit man längtar och känner sig 

välkommen att bo, leva, verka och besöka. Fler kan tänka sig flytta till 
landsbygder, men det krävs också arbete för att tillgängliggöra fler attraktiva 

boenden för att attrahera fler. Val av plats att bo på beror i allt högre grad på 
upplevd livskvalité. En plats där livspusslet går att balansera och där tillgång 
till mötesplatser och service för både fritid och arbetsliv har stor betydelse. 

Attraktiva platser är också där människor förverkligar sina idéer, 
tillsammans. Ett levande föreningsliv och samverkande organisationer samt 

involvering av olika gruppers perspektiv och behov är viktiga angreppsätt för 
en hållbar utveckling. 

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Detta medför 

ett ökat behov av utveckling på ett hållbart vis. Samverkan lokalbefolkning 
och lokala företagare kring tillgänglighet och utveckling av infrastruktur 

likväl som paketering, hållbarhet och kvalité.  

 
Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle (LEADER) 

Gemensam kraft (Tillväxtstrategin) 

 

Engagemang, företagsamhet och samanhållning i bygderna är ofta en stor 
styrka, men många gånger är det svårt för nya grupper att bidra. Insatser 
stöttas där personer och organisationer från olika länder olika åldrar, män 

och kvinnor, funktionsförmåga eller olika kommundelar arbetar tillsammans 
för att skapa attraktiva platser och utveckla ett engagerat och inkluderande 

civilsamhälle. Tillsammans med gemensamkraft se möjligheter och vara 
rustade för utmaningar och ta modiga beslut.  

 

Hållbarhet genomsyrar allt (Tillväxtstrategin) 

Ett hållbart näringsliv (LEADER)  

 

Med ett helhetsperspektiv på hållbarhet ska platser förberedas för kommande 
generationer och låter hållbarheten genomsyra allt. På så vis skapas 

attraktionskraft och konkurrensfördelar.  

Helhetsperspektivet innebär socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

långsiktigt. När social och ekonomisk utveckling sker inom gränserna för 
vad planeten klarar av skapas ekologisk hållbarhet. Det är lokalt är mycket 
av förutsättningarna för att nå globala målen skapas. Smarta lösningar och 

initiativ som gynnar omställningen och mer hållbara platser i alla tre 
perspektiv.    
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Utbetalning och resultatredovisning 

Vid beslut av projektfinansiering betalas 75% av beviljade medel ut vid 

projektstart. De resterande 25 % betalas ut efter att resultatrapporten för 
projektet är godkänd av kommunen.  

 
Vid projekt längre än 9 månader ska ett dialogmöte genomföras med kommunen 

halvvägs in i projektet.  

 
Resultatrapport lämnas in via kommunens E-tjänst: Landsbygdsmedel - 

redovisa.  

Rapporten ska skickas in så snart projektet är avslutat men senast inom två 
månader. Projekt kan förlängas efter dialog med och beslut av landsbygdsrådet.  

 
I resultatrapporten ska genomförda insatser beskrivas samt resultat och effekt av 

projektet återkopplas till valda utvecklingsområden. Bilder ska bifogas samt 

exempel på hur information har spridits om projektet.  

Utbetalningar görs endast till föreningens/organisationens plus/ 
bankgirokonto eller bankkonto. Kommunen kan utfärda kompletterande 

bestämmelser om så behövs. Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna 
handlingar kan medföra att föreningen avstängs från stöd. Även 
återbetalning kan krävas. Om projektägare beviljats bidrag och har skuld till 

kommunen har kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget betalas ut.  

Kommunikation 

Vid beviljat projekt ska logotyp för platsvarumärket Härnösand finnas med i 
all kommunikation. En skylt med kommunens platslogga med information 
ska sättas upp vid eventuella fysiska investeringar. 

Kommunen äger rätten att kommunicera kring projektet samt använda bilder 
från redovisning av genomförda insatser och resultat av 

medfinansierade/finansierade pengar.  
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 Kommunstyrelsen 

Översyn av kommunens styrdokument 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga 
styrdokument i kommunen, samt 

att återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 
2023.  

 

Beskrivning av ärendet 

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar 

och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna 
styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell 

konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller 
den statliga regleringen. 

Definitionen av vad ett styrdokument är kan beskrivas som ett beslutat 

dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns 
flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller 

sig inte hierarkiskt till varandra. 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-09-07 §146 om riktlinjer för styrande 
dokument. Styrdokumenten indelades i riktlinjen i fyra kategorier utifrån 

vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och 
reglerande. 

 

I nuläget finns det 90 styrande dokument i kommunens externa hemsida. En 
översyn av kommunens styrdokument behöver ske genom att 
aktualitetspröva dem. Några är i behov av revideringar, andra kan med 

fördel slås samman med andra styrande dokument och andra kan med fördel 
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upphävas. För att avgöra relevansen av ett styrdokument bör en översyn av 
densamma föregås av en behovsanalys som besvarar följande frågor: 

 Vad är relationen till lagstiftning och nationella eller regionala 
styrdokument? På vilket sätt förtydligar vårt lokala styrdokument 

hur vi ska följa dessa?  

 Vad är relationen till andra styrdokument i kommunen? Bör det nya 
styrdokumentet snarare ske genom revidering och komplettering av 

ett befintligt styrdokument? 

 Vilken politisk vägledning ska styrdokumentet ge? Frågan ger 
vägledning till om styrdokumentet ska beslutas på politisk nivå. 

 För aktiverande styrdokument behövs även en analys av om det 
bästa är ett styrdokument eller om kommunens målprogram med 
nyckeltal/styrtal är en bättre väg för styrning av området. 

Översynen föreslås innefatta en aktualitetsprövning av befintliga 
styrdokument som ska utmynna i förslag om vilka styrdokument som bör 
upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen 

omfattar också att forma rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning 
av styrande dokument ska ske kontinuerligt.  

 

Socialt perspektiv 

I ett tillgänglighetsperspektiv är det av vikt att översynen genomförs för att 

säkerställa att styrande dokument som berör kommunens invånare är 
relevanta och aktuella. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar inte det ekonomiska perspektivet, men i ett juridiskt 
perspektiv är det av vikt att kommunens styrande dokument är relevanta och 

aktuella genom att de, utöver lagstiftning och förordning, ligger till grund 
för ledning och styrning av kommunens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-09-07 §146 Riktlinje för styrande dokument - 
innehåll, utformning och hantering  

Petra Werner 
Chef kanslienheten  
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 Kommunfullmäktige 

Policy - Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad Policy – Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:3.  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy – Systematiskt 

brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har 
uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar 

Räddningstjänsten och de kommunala bolagen. Policyn är densamma som 
tidigare, ett stavfel har dock rättats. 

Socialt perspektiv 

Policyn ger inga konsekvenser ur ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Policyn ger inga konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande 

utbildningar och förbättringar av brandskyddet. 

Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Förslag till Policy – Systematiskt brandskyddsarbete.  

Petra Werner 
Kanslichef 

Marie Örjestål 
Intendent 
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2022- 
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Version 
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Vad är systematiskt brandskyddsarbete i Härnösands kommun 
Denna Policy – Systematiskt brandskyddsarbete ersätter den tidigare 

policyn för tiden 2015-04-27 – 2019-03-30 reviderad 2018-12-04 – 2023-03-
30. 

Enligt lag är kommunen skyldig att ha ett systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA). SBA innebär att nämnder och bolag på ett organiserat och 

strukturerat sätt ska planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa 
upp brandskyddsarbetet.  

Policy 
Målet med kommunens brandskyddsarbete är att minska antalet bränder 

och de konsekvenser som dessa medför. Vi når målen genom att: 

 Brandskyddet i verksamheternas lokaler kontinuerligt ska 
förbättras/underhållas enligt gällande lagar och föreskrifter. 

 Verksamheterna ska ha kunskap och förmåga att agera innan 

räddningstjänsten anländer. 
Avgränsningar 
Policyn ska inte ses som en ersättning av gällande lagstiftning eller av 
kommunens andra mål- och policydokument, som kan beröra säkerhet. 
Policyn ska komplettera dessa. 
Nationella mål 
I Lag om skydd mot olyckor (LSO) anges nationella mål, tre av dessa har 
koppling till det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen. 

 Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska 
kommunerna se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och 

skador till följd av bränder. 
 Ägare/nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 

ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 
livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 

Ansvar och tillämpning 

Policyn är ett styrdokument och ett stöd för alla kommunens nämnder, 
förvaltningar och bolag samt för de verksamheter som kommunen har avtal 
med och eller bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Ansvaret för 

att målen ska nås har varje nämnd och styrelse. 

Varje nämnd/bolag ska tillämpa de delar av policyn som är lämpliga utifrån 
varje verksamhet. 

Till policyn finns tillhörande riktlinjer. 
Organisation 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och följa 
upp brandskyddsarbetet, nämnder och bolag ett utförandeansvar. 
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Vad är systematiskt brandskyddsarbete i Härnösands kommun 
Denna Policy – Systematiskt brandskyddsarbete ersätter den tidigare 

policyn för tiden 2015-04-27 – 2019-03-30 reviderad 2018-12-04 – 2023-03-
30. 

Enligt lag är kommunen skyldig att ha ett systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA). SBA innebär att nämnder och bolag på ett organiserat och 

strukturerat sätt ska planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa 
upp brandskyddsarbetet.  

Policy 
Målet med kommunens brandskyddsarbete är att minska antalet bränder 

och de konsekvenser som dessa medför. Vi når målen genom att: 

 Brandskyddet i verksamheternas lokaler kontinuerligt ska 
förbättras/underhållas enligt gällande lagar och föreskrifter. 

 Verksamheterna ska ha kunskap och förmåga att agera innan 

räddningstjänsten anländer. 
Avgränsningar 
Policyn ska inte ses som en ersättning av gällande lagstiftning eller av 
kommunens andra mål- och policydokument, som kan beröra säkerhet. 
Policyn ska komplettera dessa. 
Nationella mål 
I Lag om skydd mot olyckor (LSO) anges nationella mål, tre av dessa har 
koppling till det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen. 

 Att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö 
ska kommunerna se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder 

och skador till följd av bränder. 
 Ägare/nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 

ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 

Ansvar och tillämpning 

Policyn är ett styrdokument och ett stöd för alla kommunens nämnder, 
förvaltningar och bolag samt för de verksamheter som kommunen har 
avtal med och eller bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. 

Ansvaret för att målen ska nås har varje nämnd och styrelse. 

Varje nämnd/bolag ska tillämpa de delar av policyn som är lämpliga utifrån 
varje verksamhet. 

Till policyn finns tillhörande riktlinjer. 
Organisation 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att samordna och följa 
upp brandskyddsarbetet, nämnder och bolag ett utförandeansvar. 
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 Kommunfullmäktige  

Partistöd 2023 - Samlingsnummer 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att partistöd utbetalas för år 2023 i enlighet med gällande reglemente för 

kommunalt partistöd i Härnösands kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommuner och regioner får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till 
politiska partier. Kommunfullmäktige har i reglementet för partistöd 

beslutat om utformning och omfattning: hur reglerna går till och vilka 
belopp som gäller. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om partistöd ska 

betalas ut under innevarande år. 

Socialt perspektiv 

Bidrag till politiska partier betalas i syfte att stärka den lokala demokratin. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen miljöanknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Partistöd regleras i Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29-32 §§ samt i 
kommunens reglemente för partistöd där detaljerna för rekvirering av 

bidraget framgår.   

Beslutsunderlag 

Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun, 2022-04-29, 
KS2022-209.  

Petra Werner 
Kanslichef 

Jeanette George 
Kommunsekreterare 
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Dokumentnamn 
Reglemente för kommunalt partistöd 
Härnösands kommun 

Dokumentty p 

Styrdokument 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige  

Datum 

 

Diarienummer 

2022-000209 

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

 

Senast rev iderad 

 

Giltig t o m 

2026-12-31 

Dokumentinformation Innehåller regler för utbetalning av partistöd 

Dokumentet gäller för Alla politiska partier samt politiska ungdomsorgaisationer 

Annan information  
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I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. I Härnösands kommun ska därutöver följande gälla 

Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet I Härnösands kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap § 29 
kommunallagen. 

Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 38 500 35 000 kronor per parti och år,  

- ett mandatstöd som lägst uppgår till 0,6 prisbasbelopp per mandat 
och år. 24 160 kronor per mandat och år 

- bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i 
prisbasbeloppet. 

3 § Tomma stolar 

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 
(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistöd. 

Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska 
partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. 

Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § 

kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut innevarande år senast under juni månad efter beslut av 
fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 
kommunallagen inte lämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid (sex 

månader) utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Partistöd till politiska ungdomsorganisationer 

Bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna utbetalas efter ansökan och 
uppvisad verksamhetsberättelse.  

Bidraget utgörs av ett grundbidrag samt ett rörligt tillägg som är relaterat till 

moderpartiets antal besätta mandat i fullmäktige. 

Grundbidraget per politisk ungdomsorganisation är 11 000 10 000 kronor. 

Bidrag utöver detta utgår med ett rörligt tillägg om 0,06 prisbasbelopp 2 180 
kronor per besatt mandat moderpartiet har i fullmäktige.  

Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i 

prisbasbeloppet. 
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Det totala bidrag till politiska ungdomsorganisationer som utgick under 

2022 2018 ska utgöra lägsta nivå under mandatperioden 2023-2026 2019-
2022. 

Beslut om utbetalning av bidrag fattas av kommunfullmäktiges presidium. 
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 Kommunstyrelsen 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026, version 1.0.  

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 

verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och 
genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. 
Detta görs för att avlasta nämnden från rutinärenden, vilket ger mer 

utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, 
samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir 

kortare och handläggningen snabbare.  

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom 
delegation. Enligt 6 kap. 37 §, kommunallagen får nämnden delegera sin 

beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna 
nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Delegering till 

en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till 
en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar 
och funktioner, inte till namngivna personer. 

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 
vägnar, vilket innebär att nämnden är juridiskt ansvarig. Det betyder att 

delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. 

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat 
att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även 

ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.  

Förändringar i jämförelse med tidigare antagen delegationsordning 

Kommunstyrelsens delegationsordning 2023-2026 version 1.0 utgår från 
tidigare antagen delegationsordning (Delegationsordning kommunstyrelse 
2019-2022, version 1.6). Genomförda ändringar är:  
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- Under kapitel 8, Personalfrågor, har punkt 8.2 Beslut att inrätta nya 
tjänster, samt underpunkten 8.2.1 Samtliga anställningar hela 

kommunen vilket varit delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott 
har strukits.  

- Som en följd av att punkt 8.2 har strukits har därpå följande punkter 

fått nya nummer. Punkt 8.4 i det tidigare dokumentet heter 8.3 i det 
nya osv.  

- Formaliaförändringar såsom datum, diarienummer etc.  

- Mindre utseendemässiga justeringar av sidfot och 
innehållsförteckning.  

 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett socialt perspektiv.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Delegationsordningen är ett styrdokument som påverkar nämndens och 
förvaltningarnas arbete. En tydlig och genomtänkt delegationsordning har 
en positiv påverkan på kommunens beslutsfattande.   

 

 

 

 

Anna Bostedt 

Chef Ekonomi- och 
kommunledningsavdelningen 

Petra Werner 

Chef Kanslienheten  
 

 

Bilagor 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026, ver. 1.0 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2019-2022, ver. 1.6_med 
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1. Allmänt om delegation 

1.1 Varför delegation? 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. 
Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att 
avlasta nämnden (även kommunstyrelsen är en nämnd) från rutinärenden, vilket 
ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, 
samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 
och handläggningen snabbare.  

1.2 Vem kan vara delegat? 

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett 
utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd 
inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en 
uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid 
individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till en grupp personer. I denna 
delegationsordning delegeras till befattningar och funktioner, inte till namngivna 
personer. 

1.3 Vad innebär delegation? 

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 
vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens 
beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. 

1.4 Vad är en delegationsordning? 

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat att 
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. I 
delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.  

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv 

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om de 
fattats av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet 
delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att en delegat inte fullgjort sina 
uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Dock 
kan delegaten själv ompröva och ändra sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). 
Beslut kan överklagas av den/de som berörs.  

Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill 
besluta, ska ärendet föras upp till nämnden för beslut. Vid tveksamhet skall delegat 
samråda med överordnad. Likaså ska nyanställd befattningshavare under en 
inledningsperiod, vars längd respektive chef fastställer, samråda med överordnad 
innan beslut fattas. Om en delegat är jävig i ett ärende får delegaten inte fatta beslut 
i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens jävsregler ska ärendet genast anmälas 
till förvaltningschefen, vilken utser en ersättare för delegaten. 

Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, 
går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa ärenden ska hanteras av 
nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas vara av stort politiskt värde. 
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1.6 Vilka ärenden får inte delegeras? 

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i 
följande typer av ärenden:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 

till nämnden, eller  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
(avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och där det 

uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras). 

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska 

ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad. 

1.7 Vem ersätter? 

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. 

Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, 
semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Ersättaren ska följa samma regler 
som delegaten och ersättarens beslut har samma rättsverkan som delegatens. 

Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har 
förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste 

chef. Delegationen omfattar delegatens ansvarsområde enligt avtal och/eller 
organisationsplan. Kommundirektören har rätt att fatta beslut i samtliga 
tjänstemannadelegaters ställe. 

Vikarierande chefer och tillförordnade chefer under begränsad tid på olika 
nivåer inom förvaltningen ska ha samma beslutsbefogenheter som den de 

vikarierar för. Beslutsbefogenheter för biträdande chefer anges i varje 
specifikt fall. 

1.8 Vidaredelegation? 

Förvaltningschefen har med stöd av 7 kap.6 § kommunallagen rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, om nämnden har 

medgivit detta. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket 
innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschefen inte 
kan delegera beslutanderätten vidare. 

En nämnd har samma möjligheter att ingripa i vidaredelegation som i vanlig 
delegation. Den som delegerar har ansvar för att den som får delegation har 

insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta 
besluten. 

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut? 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för 
nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig 

dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. 
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Varje beslut ska innehålla uppgift om: 

• vem som beslutat 

• när beslutet tagits 

• vad beslutet avser 

Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till 
nämnden och nämnden får själv avgöra i vilken form detta ska ske. 

Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan 
delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. 
Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då 

besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, 
så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha 

möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör sitt uppdrag enligt 
nämndens intentioner. 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

Om nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa 
beslut anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.  

Om förvaltningschefen vidaredelegerat beslutanderätt till anställd, ska dessa 
beslut i efterhand anmälas till förvaltningschefen. 

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet? 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som 
innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande 

skillnader kan dock uppmärksammas. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 
delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett 

delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger 
alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana 
beslut måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom 
antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.  

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter 
som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta 

ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller 
liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i 

styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd 
taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det 

saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan 
hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana 
åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den 

arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste 
finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som 

är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd. Verkställighetsbeslut kan 
inte överklagas. 

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller 

tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med 
fördel underteckna skrivelsen. 
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2. Teckningsrätter 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Undertecknande av avtal, 
handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande  

 

2.1.2 Förbindelser rörande 
kommunens borgen och ansvar 

för statliga bostadslån och 
bidrag enligt 
kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande även som 

kommunens 
borgensförbindelser  

Kommunstyrelsens 
ordförande med 

kontrasignation av  
chef för ekonomi- och 
kommunlednings-
avdelningen 

Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande 

 

Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande 

2.1.3 Underteckna erforderliga 

handlingar vid kommunens köp 
och försäljning av fast egendom 

Kommunstyrelsens 

ordförande med 
kontrasignation av 
Chef för 
ti l lväxtavdelningen 

Kommunstyrelsens 1:e 

vice ordförande 

 

Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande 

2.1.4 Teckna kommunens firma för 
lån ti l l  kommunen 

Kommundirektör  Delegationerna gäller för två av 
delegaterna i förening 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelni
ngen 

2.1.5 Teckna kommunens firma för 
övriga handlingar såsom avtal 
där krav om firmateckning finns  

Kommundirektör   Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

 Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelni
ngen 

2.1.6 Utse beslutsattestanter vid 

personal- och 
organisationsförändringar 
under året 

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelni
ngen 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig 

Chef för 
ekonomienheten 

2.2 GDPR 

2.2.1 Godkännande av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Chef för IT-avdelningen Enhetschef IT-

avdelningen 

Gäller inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde 

2.3 Tecknande av hyresavtal 

2.3.1 Hyresavtal med en löptid på 
upp til l  tre (3) år eller en årlig 
hyra på maximalt tio (10) 

prisbasbelopp  

Kommundirektör  Efter beslut i  lokalgruppen 

För ti l läggsavtal ti l l befintligt 
hyresavtal som inte påverkar 

hyresavtalets löptid gäller en 
til läggskostnad på maximalt fem (5) 
prisbasbelopp 
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2.4 Övriga avtal 

2.4.1 Avtal som inte regleras på 
annat sätt med en löptid upp 
til l  tre (3) år eller en årlig 

kostnad på maximalt tio (10) 
prisbasbelopp 

Kommundirektör  För ti l läggsavtal ti l l befintligt avtal 
som inte påverkar avtalets löptid 
gäller en til läggskostnad på 

maximalt fem (5) prisbasbelopp 



Härnösands kommun 

Datum 

2022-09-06 

Diarienummer 

KS 2022-000529 

Sida 

8(19) 
 

 

3. Ekonomifrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

3.1 Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

3.1.1 Disposition ur 
kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter med 
högst 500 tkr per ärende 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

3.1.2 Disposition ur 

kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter med 
högst 50 tkr per ärende 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

  

3.2 Donationsstiftelser 

3.2.1 Utdelning ur de 
donationsstiftelser som 
kommunstyrelsen förvaltar 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.2.2 Placering av donationsmedel Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen 

Chef för 
ekonomienheten 

 

3.3 Fakturering och kravhantering 

3.3.1 Justering av beloppsgränser 
och avgifter vid fakturering 

och kravhantering 

Belopp understigande 25 
tkr: 

Chef för ekonomienheten 

  

Belopp överstigande 25 
tkr:  

Kommundirektör 

3.3.2 Utrangeringar, 
nedskrivningar samt 
försäljning av finansiella 

ti l lgångar och 
anläggningstillgångar  

Belopp understigande 25 
tkr: 

Chef för ekonomienheten 

 För finansiella ti llgångar upp til l  5 mnkr 

Gäller ej fastigheter 

Belopp överstigande 25 
tkr:  

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelni
ngen 

3.3.3 Indrivning av fordringar, 
antagande av ackord, avtal 

och betalning av 
kommunens fordringar samt 
avskrivning av osäkra 

fordringar 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 
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3.4 Lån och borgensåtaganden 

3.4.1 Omsättning av lån eller 

omplacering av lån för 
förändrade vil lkor 

Kommundirektör  Inom de av fullmäktige fastställda 

ramarna för omsättning av lån 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelnin
gen 

3.4.2 Upptagande av lån Kommundirektör  Högst 20 mnkr vid varje ti l lfälle 

Inom de av fullmäktige fastställda 

ramarna för nyupplåning 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
g 

3.4.3 Fortsatt borgensansvar vid 
vil lkorsförändringar för 

krediter för vilka kommunen 
tidigare tecknat borgen 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen 

Chef för 
ekonomienheten 

Inom ramen för fastställt borgenstak 

3.4.4 Utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av 

inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom andra 
därmed jämförbara åtgärder 
avseende för utlämnat lån 

eller kommunal borgen 
innehavd säkerhet 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen 

Chef för 
ekonomienheten 

 

3.4.5 Överföring av redan 

ingångna borgensåtaganden 
til l  nya fastighetsägare 

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelnin
gen 

Chef för 

ekonomienheten 

 

3.5 Övriga ärenden 

3.5.1 Samtliga ärenden mot 

skatteverket avseende 
moms, skatter, 
arbetsgivaravgifter samt 
övriga avgifter via 

skattekonto 

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelnin
gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.5.2 Talan i domstol rörande 
frågor om mervärdesskatt, 

skatter och 
arbetsgivaravgifter 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.5.3 Yttrande över taxerings- och 
folkbokföringsärenden 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.5.4 Det samlade 
försäkringsskyddet i  den 
mån det inte ankommer på 

annan nämnd 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 
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4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) 

 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

4.1.1 Utser två ordinarie 

styrelsemedlemmar och en 
ersättare ti l l  stiftelsens 
styrelse på en mandattid om 
3 år 

Kommundirektör   
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5. Kultur 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

5.1.1 Bidrag til l  föreningar och 
studieorganisationer inom 
kulturområdet 

Chef för kulturenheten  Maximalt bidrag 300 tkr per 
förening/organisation  

5.1.2 Mottagande av gåvor ti l l  
kommunens lokaler 

Chef för kulturenheten  Med stöd av riktlinjer som beslutas av 
kommunstyrelsen 
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6. Mark och exploatering 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

6.1 Fastigheter 

6.1.1 Til lämpning av 
anläggningslagen och 

ledningsrättslagen 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.2 Rätt att belasta kommunens 
fastighet med servitut samt 

rätt att ti l lförsäkra kommunen 
rätt ti l l  servitut i  annan 
til lhörig fastighet 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen 

  

6.1.3 Rivning av kommunens 

fastigheter 

Chef för 

ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.4 Yttrande til l  myndigheter och 
övriga angående frågor 

rörande kommunens 
fastigheter  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.5 Ansöka om 
lantmäteriförrättning 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.2 Köp och försäljning av fastighet 

6.2.1 Köp, byte eller försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

 Upp til l  15 basbelopps värde 

6.3 Arrenden 

6.3.1 Ärenden enligt lagen om 
förvärv av hyresfastighet med 
mera som inte avser utövande 

av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.2 Arrenden och nyttjanderätter 
upp til l  fem år  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.3 Ärenden rörande 
utarrendering, uthyrning eller 
upplåtelse av nyttjanderätt ti l l  
fastighet under styrelsens 

förvaltning 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  
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7. Upphandling 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

7.1.1 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 
upp til l  10 mnkr inom 

kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar 

Chef för 
upphandlingsenheten  

Chef för 
ekonomienheten 

 

7.1.2 Underskrift av avtal upp til l  10 
mnkr inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 
samt länsgemensamma 

upphandlingar  

Chef för 
upphandlingsenheten 

Chef för 
ekonomienheten 

 

7.1.3 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 
över 10 mnkr inom 

kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 
samt länsgemensamma 

upphandlingar  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

7.1.4 Underskrift av avtal över 10 
mnkr inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 
samt länsgemensamma 
upphandlingar 

Kommundirektör  Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen  
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8. Personalfrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

Anställningsärenden 

8.1 Fatta beslut om att anställa 

– tillsvidareanställning eller visstidsanställning över 3 månader 

8.1.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande   

Förvaltningschef Kommundirektör  I samråd med kommunstyrelsens 
ordförande och facknämndens 

ordförande och 2:e vice ordförande 

Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

Förvaltningschef   

Enhetschef   Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

  

Övrig personal  Enhetschef    

8.2 Varsel och underrättelse 

– uppsägning, avsked eller annan enskild överenskommelse om avslut av 

 

8.2.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

Förvaltningschef Kommundirektör  I samråd med kommunstyrelsens 
ordförande och facknämndens 
ordförande och 2:e vice ordförande 

 

Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

Förvaltningschef  Samråd med HR-avdelningen  

Enhetschef   Förvaltningschef  Samråd med HR-avdelningen  

Övrig personal  Förvaltningschef  Samråd med HR-avdelningen  

Lön- och anställningsvillkor  

8.3 Lönesättning vid nyanställning 
– inom gällande lönebild 

 

8.3.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen  

Förvaltningschef Kommundirektör   

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef   

Enhetschef   Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

  

Övrig personal  Enhetschef   
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8.4 Lönesättning vid nyanställning 
– utom gällande lönebild 

 

8.4.1 Chefer och övrig personal   Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen  

8.5 Disciplinära åtgärder enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.5.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 

Förvaltningschef Kommundirektör  

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef  

Enhetschef   Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

 

Övrig personal  Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

8.6 Beslut om avstängning enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.6.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 

Förvaltningschef Kommundirektör  

Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

Förvaltningschef  

Enhetschef   Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Övrig personal  Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

 

8.7 Beslut om tjänstledigheter, ej lag eller avtalsrelaterade ledigheter, över 6 månader  

8.7.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  Enligt kommunens Riktlinjer för 

beviljande av tjänstledigheter och i 
samråd med HR-avdelningen  

Beslut under 6 månader är 
verkställ ighet 

Förvaltningschef Kommundirektör  

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef  

Enhetschef Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

 

Övrig personal  Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Förhandlingsärenden 

8.8 Allmänt 

8.8.1 Ge direktiv och ramar ti l l  
förvaltningarna inför 
löneöversynen samt 
förhandla i  de fall  inte 

dialogmodellen gäller 

Chef för HR-avdelningen   

8.8.2 Avgöra frågor om tolkning 
och til lämpning av lag, avtal 
och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan 
kommunen som 
arbetsgivare och dess 

arbetstagare 

Chef för HR-avdelningen   
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8.8.3 Teckna samt säga upp 
lokala- och centrala 

kollektivavtal  

Chef för HR-avdelningen   

8.8.4 Besluta om stridsåtgärder Kommundirektör  I samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

8.8.5 Begärd tvisteförhandling, 
eller önskemål om lokalt 
kollektivavtal enligt 10§ 
MBL 

Chef för HR-avdelningen   

8.8.6 Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 
tvisteförhandling, 

kommunövergripande 
förhandlingar som berör 
mer än en förvaltning 

Chef för HR-avdelningen   

Begärd förhandling enligt 

10§ MBL, utöver 
tvisteförhandling, 
förvaltningsövergripande 
förhandling 

Förvaltningschef  

Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 
tvisteförhandling, 

verksamhetsövergripande 
förhandling 

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 

tvisteförhandling, 
förhandling på enhetsnivå 

Enhetschef  

8.9 Förhandlingar enligt 14§ och 38§ MBL 

8.9.1 Förhandlingar enligt 14§ 

MBL  

Chef för HR-avdelningen   

8.9.2 Förhandlingar enligt 38§ 
MBL 

Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen 

Personaladministrativa frågor  

8.10 Prövning av bisyssla 

8.10.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 

Förvaltningschef Kommundirektör 

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef 

Enhetschef   Förvaltningschef 

Övrig personal  Förvaltningschef 

8.11 Pensioner mm 

8.11.1 Särskild avtalspension enligt 

avtal eller annan 
pensionslösning i  särskilda 
fall  

Kommundirektör   
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8.11.2 Beslut om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd 

för förtroendevalda (OPF-
KL18) 

Chef för HR-avdelningen  Med stöd av 
ti l lämpningsanvisningar beslutade 

av kommunfullmäktige 
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9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

9.1.1 Fatta beslut i  brådskande 
ärenden där beslut inte kan 
anstå  

Kommunstyrelsens 
ordförande  

  

9.1.2 Befullmäktigande av ombud 
att föra kommunens talan 
inför domstol och andra 

myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

 

Kommunstyrelsens 

2:e vice ordförande 

9.1.3 Yttrande enligt Lag om 
allmän kameraövervakning 

Chef för kanslienheten  Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för 

lokalförsörjningsenheten 

9.1.4 Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 

handling eller beslut om 
utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande handlingar i  

kommunarkivets vård 

Kommunarkivarie Chef för 
kanslienheten 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Beslutet föregås av en prövning enligt 6 
kap 3 § offentlighet- och 
sekretesslagen med stöd av andra 
kapitlet tryckfrihetsförordningen 

Delegationen omfattar vidare rätten 
att inte lämna ut en handling som 
någon påstår är en allmän handling 
men som enligt myndighetens 

uppfattning inte är det samt rätten att 
avvisa förfrågning som överhuvudtaget 
inte ska behandlas av myndigheten 

Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 
handling eller beslut om 

utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande handlingar i  

upphandlingsenhetens vård 

Chef för 
upphandlingsenheten 

Chef för 
kanslienheten 

Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 
handling eller beslut om 

utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande övriga handlingar i  
kommunstyrelsens vård 

Chef för kanslienheten Kommunarkivarie 

9.1.5 Til lsyn av kommunens 
digitala anslagstavla 

Chef för kanslienheten   

9.1.6 Til lsyn och handhavande av 

kommunens e-postlåda 

Chef för kanslienheten   

9.1.7 Vidta gallringar i  
kommunstyrelsens 
arkivbestånd 

Kommunarkivarie   I samverkan med Kanslienhetens 
arkivredogörare 

9.1.8 Yttrande angående 
antagande av hemvärnsmän 

Förvaltningschef 
socialförvaltningen 

  

9.1.9 Til lstånd att använda 

kommunens heraldiska 
vapen 

Chef för kanslienheten   
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9.1.10 Uppgifter enligt lagen om 
skydd mot olyckor LSO 

(2003:778) och allmänt råd 
om systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA 

(SRVFS 2004:3) 

Kommundirektör    

9.1.11 Elsäkerhetsansvar Kommundirektör   

9.1.12 Prövning och til lsyn inom 
miljö- och 

hälsoskyddområdet och plan 
och byggväsendet, i  enlighet 
med samhällsnämndens 

delegationsordning i  
ti l lämpbara delar 

Miljöbalken: 

-Miljöhandläggare 

 Gäller samhällsnämndens verksamhet 

Livsmedelstil lsyn och 
hälsoskydd enligt 
miljöbalken: 

-Miljöhandläggare 

Plan och Bygglagen: 

-Bygglovshandläggare 

Alkohollagen: 

-Miljöhandläggare 

Lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel: 

-Miljöhandläggare 

Lag om tobak och 
liknande produkter: 

-Miljöhandläggare 

9.1.13 Uppgifter enligt lagen om 
Säkerhetsskyddslagen 

(2018:585) som ankommer 
på kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
presidium 

  

9.1.14 Til lsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i  

ärenden där 
samhällsnämnden på grund 
av jäv inte kan fatta beslut 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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1. Allmänt om delegation 

1.1 Varför delegation? 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. 
Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att 
avlasta nämnden (även kommunstyrelsen är en nämnd) från rutinärenden, vilket 
ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, 
samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 
och handläggningen snabbare.  

1.2 Vem kan vara delegat? 

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett 
utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd 
inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en 
uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid 
individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till en grupp personer. I denna 
delegationsordning delegeras till befattningar och funktioner, inte till namngivna 
personer. 

1.3 Vad innebär delegation? 

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 
vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens 
beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. 

1.4 Vad är en delegationsordning? 

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat att 
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. I 
delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.  

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv 

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om de 
fattats av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet 
delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att en delegat inte fullgjort sina 
uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Dock 
kan delegaten själv ompröva och ändra sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). 
Beslut kan överklagas av den/de som berörs.  

Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill 
besluta, ska ärendet föras upp till nämnden för beslut. Vid tveksamhet skall delegat 
samråda med överordnad. Likaså ska nyanställd befattningshavare under en 
inledningsperiod, vars längd respektive chef fastställer, samråda med överordnad 
innan beslut fattas. Om en delegat är jävig i ett ärende får delegaten inte fatta beslut 
i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens jävsregler ska ärendet genast anmälas 
till förvaltningschefen, vilken utser en ersättare för delegaten. 

Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, 
går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa ärenden ska hanteras av 
nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas vara av stort politiskt värde. 
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1.6 Vilka ärenden får inte delegeras? 

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i 
följande typer av ärenden:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 

till nämnden, eller  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
(avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och där det 

uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras). 

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska 

ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad. 

1.7 Vem ersätter? 

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. 

Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, 
semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Ersättaren ska följa samma regler 
som delegaten och ersättarens beslut har samma rättsverkan som delegatens. 

Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har 
förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste 

chef. Delegationen omfattar delegatens ansvarsområde enligt avtal och/eller 
organisationsplan. Kommundirektören har rätt att fatta beslut i samtliga 
tjänstemannadelegaters ställe. 

Vikarierande chefer och tillförordnade chefer under begränsad tid på olika 
nivåer inom förvaltningen ska ha samma beslutsbefogenheter som den de 

vikarierar för. Beslutsbefogenheter för biträdande chefer anges i varje 
specifikt fall. 

1.8 Vidaredelegation? 

Förvaltningschefen har med stöd av 7 kap.6 § kommunallagen rätt att 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, om nämnden har 

medgivit detta. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket 
innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschefen inte 
kan delegera beslutanderätten vidare. 

En nämnd har samma möjligheter att ingripa i vidaredelegation som i vanlig 
delegation. Den som delegerar har ansvar för att den som får delegation har 

insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta 
besluten. 

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut? 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för 
nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig 

dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. 
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Varje beslut ska innehålla uppgift om: 

• vem som beslutat 

• när beslutet tagits 

• vad beslutet avser 

Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till 
nämnden och nämnden får själv avgöra i vilken form detta ska ske. 
Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan 

delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. 
Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då 

besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, 
så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha 
möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör sitt uppdrag enligt 

nämndens intentioner. 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

Om nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa 
beslut anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.  

Om förvaltningschefen vidaredelegerat beslutanderätt till anställd, ska dessa 

beslut i efterhand anmälas till förvaltningschefen. 

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet? 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som 
innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande 
skillnader kan dock uppmärksammas. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 
delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett 

delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger 
alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana 

beslut måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom 
antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.  

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter 
som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta 
ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller 

liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i 

styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd 
taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det 
saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan 

hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana 
åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den 

arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste 
finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som 
är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd. Verkställighetsbeslut kan 

inte överklagas. 
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Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller 

tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med 
fördel underteckna skrivelsen. 
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2. Teckningsrätter 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Undertecknande av avtal, 
handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande  

 

2.1.2 Förbindelser rörande 
kommunens borgen och ansvar 

för statliga bostadslån och 
bidrag enligt 
kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande även som 

kommunens 
borgensförbindelser  

Kommunstyrelsens 
ordförande med 

kontrasignation av  
chef för ekonomi- och 
kommunlednings-
avdelningen 

Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande 

 

Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande 

2.1.3 Underteckna erforderliga 

handlingar vid kommunens köp 
och försäljning av fast egendom 

Kommunstyrelsens 

ordförande med 
kontrasignation av 
Chef för 
ti l lväxtavdelningen 

Kommunstyrelsens 1:e 

vice ordförande 

 

Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande 

2.1.4 Teckna kommunens firma för 
lån ti l l  kommunen 

Kommundirektör  Delegationerna gäller för två av 
delegaterna i förening 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelni
ngen 

2.1.5 Teckna kommunens firma för 
övriga handlingar såsom avtal 
där krav om firmateckning finns  

Kommundirektör   Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

 Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelni
ngen 

2.1.6 Utse beslutsattestanter vid 

personal- och 
organisationsförändringar 
under året 

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelni
ngen 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig 

Chef för 
ekonomienheten 

2.2 GDPR 

2.2.1 Godkännande av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Chef för IT-avdelningen Enhetschef IT-

avdelningen 

Gäller inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde 

2.3 Tecknande av hyresavtal 

2.3.1 Hyresavtal med en löptid på 
upp til l  tre (3) år eller en årlig 
hyra på maximalt tio (10) 

prisbasbelopp  

Kommundirektör  Efter beslut i  lokalgruppen 

För ti l läggsavtal ti l l befintligt 
hyresavtal som inte påverkar 

hyresavtalets löptid gäller en 
til läggskostnad på maximalt fem (5) 
prisbasbelopp 



 

 

 

 

 

  

 

2.4 Övriga avtal 

2.4.1 Avtal som inte regleras på 

annat sätt med en löptid upp 
til l  tre (3) år eller en årlig 
kostnad på maximalt tio (10) 

prisbasbelopp 

Kommundirektör  För ti l läggsavtal ti l l befintligt avtal 

som inte påverkar avtalets löptid 
gäller en til läggskostnad på 
maximalt fem (5) prisbasbelopp 
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3. Ekonomifrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

3.1 Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

3.1.1 Disposition ur 
kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter med 
högst 500 tkr per ärende 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

3.1.2 Disposition ur 

kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter med 
högst 50 tkr per ärende 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

  

3.2 Donationsstiftelser 

3.2.1 Utdelning ur de 
donationsstiftelser som 
kommunstyrelsen förvaltar 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.2.2 Placering av donationsmedel Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen 

Chef för 
ekonomienheten 

 

3.3 Fakturering och kravhantering 

3.3.1 Justering av beloppsgränser 
och avgifter vid fakturering 

och kravhantering 

Belopp understigande 25 
tkr: 

Chef för ekonomienheten 

  

Belopp överstigande 25 
tkr:  

Kommundirektör 

3.3.2 Utrangeringar, 
nedskrivningar samt 
försäljning av finansiella 

ti l lgångar och 
anläggningstillgångar  

Belopp understigande 25 
tkr: 

Chef för ekonomienheten 

 För finansiella ti llgångar upp til l  5 mnkr 

Gäller ej fastigheter 

Belopp överstigande 25 
tkr:  

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelni
ngen 

3.3.3 Indrivning av fordringar, 
antagande av ackord, avtal 

och betalning av 
kommunens fordringar samt 
avskrivning av osäkra 

fordringar 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 



 

 

 

 

 

  

 

3.4 Lån och borgensåtaganden 

3.4.1 Omsättning av lån eller 
omplacering av lån för 

förändrade vil lkor 

Kommundirektör  Inom de av fullmäktige fastställda 
ramarna för omsättning av lån 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen 

3.4.2 Upptagande av lån Kommundirektör  Högst 20 mnkr vid varje ti l lfälle 

Inom de av fullmäktige fastställda 
ramarna för nyupplåning 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

g 

3.4.3 Fortsatt borgensansvar vid 
vil lkorsförändringar för 
krediter för vilka kommunen 
tidigare tecknat borgen 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen 

Chef för 
ekonomienheten 

Inom ramen för fastställt borgenstak 

3.4.4 Utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av 
inteckning samt utbyte av 

pantbrev liksom andra 
därmed jämförbara åtgärder 
avseende för utlämnat lån 
eller kommunal borgen 

innehavd säkerhet 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen 

Chef för 
ekonomienheten 

 

3.4.5 Överföring av redan 
ingångna borgensåtaganden 
til l  nya fastighetsägare 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen 

Chef för 
ekonomienheten 

 

3.5 Övriga ärenden 

3.5.1 Samtliga ärenden mot 
skatteverket avseende 

moms, skatter, 
arbetsgivaravgifter samt 
övriga avgifter via 
skattekonto 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.5.2 Talan i domstol rörande 
frågor om mervärdesskatt, 
skatter och 
arbetsgivaravgifter 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.5.3 Yttrande över taxerings- och 
folkbokföringsärenden 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin
gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomienheten 

3.5.4 Det samlade 

försäkringsskyddet i  den 
mån det inte ankommer på 
annan nämnd 

Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelnin
gen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig 

Chef för ekonomienheten 
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4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) 

 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

4.1.1 Utser två ordinarie 

styrelsemedlemmar och en 
ersättare ti l l  stiftelsens 
styrelse på en mandattid om 
3 år 

Kommundirektör   
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5. Kultur 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

5.1.1 Bidrag til l  föreningar och 
studieorganisationer inom 
kulturområdet 

Chef för kulturenheten  Maximalt bidrag 300 tkr per 
förening/organisation  

5.1.2 Mottagande av gåvor ti l l  
kommunens lokaler 

Chef för kulturenheten  Med stöd av riktlinjer som beslutas av 
kommunstyrelsen 



Härnösands kommun 

Datum 

2022-09-06 

Diarienummer 

KS 2022-000204 

Sida 

13(20) 
 

 

6. Mark och exploatering 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

6.1 Fastigheter 

6.1.1 Til lämpning av 
anläggningslagen och 

ledningsrättslagen 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.2 Rätt att belasta kommunens 
fastighet med servitut samt 

rätt att ti l lförsäkra kommunen 
rätt ti l l  servitut i  annan 
til lhörig fastighet 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen 

  

6.1.3 Rivning av kommunens 

fastigheter 

Chef för 

ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.4 Yttrande til l  myndigheter och 
övriga angående frågor 

rörande kommunens 
fastigheter  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.5 Ansöka om 
lantmäteriförrättning 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.2 Köp och försäljning av fastighet 

6.2.1 Köp, byte eller försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

 Upp til l  15 basbelopps värde 

6.3 Arrenden 

6.3.1 Ärenden enligt lagen om 
förvärv av hyresfastighet med 
mera som inte avser utövande 

av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.2 Arrenden och nyttjanderätter 
upp til l  fem år  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.3 Ärenden rörande 
utarrendering, uthyrning eller 
upplåtelse av nyttjanderätt ti l l  
fastighet under styrelsens 

förvaltning 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  
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7. Upphandling 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

7.1.1 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 
upp til l  10 mnkr inom 

kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar 

Chef för 
upphandlingsenheten  

Chef för 
ekonomienheten 

 

7.1.2 Underskrift av avtal upp til l  10 
mnkr inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 
samt länsgemensamma 

upphandlingar  

Chef för 
upphandlingsenheten 

Chef för 
ekonomienheten 

 

7.1.3 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 
över 10 mnkr inom 

kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 
samt länsgemensamma 

upphandlingar  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

7.1.4 Underskrift av avtal över 10 
mnkr inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 
samt länsgemensamma 
upphandlingar 

Kommundirektör  Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelnin

gen  
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8. Personalfrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

Anställningsärenden 

8.1 Fatta beslut om att anställa 

– tillsvidareanställning eller visstidsanställning över 3 månader 

8.1.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande   

Förvaltningschef Kommundirektör  I samråd med kommunstyrelsens 
ordförande och facknämndens 

ordförande och 2:e vice ordförande 

Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

Förvaltningschef   

Enhetschef   Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

  

Övrig personal  Enhetschef    

8.2 Beslut att inrätta nya tjänster  

8.2.1 Samtliga anställningar hela 
kommunen 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

8.3 Varsel och underrättelse 

– uppsägning, avsked eller annan enskild överenskommelse om avslut av 

 

8.3.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

Förvaltningschef Kommundirektör  I samråd med kommunstyrelsens 

ordförande och facknämndens 
ordförande och 2:e vice ordförande 

 

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef  Samråd med HR-avdelningen  

Enhetschef   Förvaltningschef  Samråd med HR-avdelningen  

Övrig personal  Förvaltningschef  Samråd med HR-avdelningen  

Lön- och anställningsvillkor  

8.4 Lönesättning vid nyanställning 
– inom gällande lönebild 

 

8.4.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen  

Förvaltningschef Kommundirektör   

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef   

Enhetschef   Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

  

Övrig personal  Enhetschef   



 

 

 

 

 

  

 

8.5 Lönesättning vid nyanställning 
– utom gällande lönebild 

 

8.5.1 Chefer och övrig personal   Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen  

8.6 Disciplinära åtgärder enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.6.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 

Förvaltningschef Kommundirektör  

Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

Förvaltningschef  

Enhetschef   Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Övrig personal  Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

8.7 Beslut om avstängning enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.7.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 

Förvaltningschef Kommundirektör  

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef  

Enhetschef   Verksamhetschef/ 

avdelningschef 

 

Övrig personal  Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

8.8 Beslut om tjänstledigheter, ej lag eller avtalsrelaterade ledigheter, över 6 månader 

8.8.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  Enligt kommunens Riktlinjer för 
beviljande av tjänstledigheter och i 
samråd med HR-avdelningen  

Beslut under 6 månader är 
verkställ ighet 

Förvaltningschef Kommundirektör  

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef  

Enhetschef Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Övrig personal  Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Förhandlingsärenden 

8.9 Allmänt 

8.9.1 Ge direktiv och ramar ti l l  
förvaltningarna inför 

löneöversynen samt 
förhandla i  de fall  inte 
dialogmodellen gäller 

Chef för HR-avdelningen   

8.9.2 Avgöra frågor om tolkning 
och til lämpning av lag, avtal 
och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan 

kommunen som 
arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

Chef för HR-avdelningen   
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8.9.3 Teckna samt säga upp 
lokala- och centrala 

kollektivavtal  

Chef för HR-avdelningen   

8.9.4 Besluta om stridsåtgärder Kommundirektör  I samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

8.9.5 Begärd tvisteförhandling, 
eller önskemål om lokalt 
kollektivavtal enligt 10§ 
MBL 

Chef för HR-avdelningen   

8.9.6 Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 
tvisteförhandling, 

kommunövergripande 
förhandlingar som berör 
mer än en förvaltning 

Chef för HR-avdelningen   

Begärd förhandling enligt 

10§ MBL, utöver 
tvisteförhandling, 
förvaltningsövergripande 
förhandling 

Förvaltningschef  

Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 
tvisteförhandling, 

verksamhetsövergripande 
förhandling 

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

 

Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 

tvisteförhandling, 
förhandling på enhetsnivå 

Enhetschef  

8.10 Förhandlingar enligt 14§ och 38§ MBL 

8.10.1 Förhandlingar enligt 14§ 

MBL  

Chef för HR-avdelningen   

8.10.2 Förhandlingar enligt 38§ 
MBL 

Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen 

Personaladministrativa frågor  

8.11 Prövning av bisyssla 

8.11.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 

Förvaltningschef Kommundirektör 

Verksamhetschef/ 
avdelningschef 

Förvaltningschef 

Enhetschef   Förvaltningschef 

Övrig personal  Förvaltningschef 

8.12 Pensioner mm 

8.12.1 Särskild avtalspension enligt 

avtal eller annan 
pensionslösning i  särskilda 
fall  

Kommundirektör   
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8.12.2 Beslut om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd 

för förtroendevalda (OPF-
KL18) 

Chef för HR-avdelningen  Med stöd av 
ti l lämpningsanvisningar beslutade 

av kommunfullmäktige 
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9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

9.1.1 Fatta beslut i  brådskande 
ärenden där beslut inte kan 
anstå  

Kommunstyrelsens 
ordförande  

  

9.1.2 Befullmäktigande av ombud 
att föra kommunens talan 
inför domstol och andra 

myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

 

Kommunstyrelsens 

2:e vice ordförande 

9.1.3 Yttrande enligt Lag om 
allmän kameraövervakning 

Chef för kanslienheten  Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Chef för 

lokalförsörjningsenheten 

9.1.4 Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 

handling eller beslut om 
utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande handlingar i  

kommunarkivets vård 

Kommunarkivarie Chef för 
kanslienheten 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig 

Beslutet föregås av en prövning enligt 6 
kap 3 § offentlighet- och 
sekretesslagen med stöd av andra 
kapitlet tryckfrihetsförordningen 

Delegationen omfattar vidare rätten 
att inte lämna ut en handling som 
någon påstår är en allmän handling 
men som enligt myndighetens 

uppfattning inte är det samt rätten att 
avvisa förfrågning som överhuvudtaget 
inte ska behandlas av myndigheten 

Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 
handling eller beslut om 

utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande handlingar i  

upphandlingsenhetens vård 

Chef för 
upphandlingsenheten 

Chef för 
kanslienheten 

Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 
handling eller beslut om 

utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande övriga handlingar i  
kommunstyrelsens vård 

Chef för kanslienheten Kommunarkivarie 

9.1.5 Til lsyn av kommunens 
digitala anslagstavla 

Chef för kanslienheten   

9.1.6 Til lsyn och handhavande av 

kommunens e-postlåda 

Chef för kanslienheten   

9.1.7 Vidta gallringar i  
kommunstyrelsens 
arkivbestånd 

Kommunarkivarie   I samverkan med Kanslienhetens 
arkivredogörare 

9.1.8 Yttrande angående 
antagande av hemvärnsmän 

Förvaltningschef 
socialförvaltningen 

  

9.1.9 Til lstånd att använda 

kommunens heraldiska 
vapen 

Chef för kanslienheten   



 

 

 

 

 

  

 

9.1.10 Uppgifter enligt lagen om 
skydd mot olyckor LSO 
(2003:778) och allmänt råd 

om systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA 
(SRVFS 2004:3) 

Kommundirektör    

9.1.11 Elsäkerhetsansvar Kommundirektör   

9.1.12 Prövning och til lsyn inom 
miljö- och 
hälsoskyddområdet och plan 

och byggväsendet, i  enlighet 
med samhällsnämndens 
delegationsordning i  
ti l lämpbara delar 

Miljöbalken: 

-Miljöhandläggare 

 Gäller samhällsnämndens verksamhet 

Livsmedelstil lsyn och 

hälsoskydd enligt 
miljöbalken: 

-Miljöhandläggare 

Plan och Bygglagen: 

-Bygglovshandläggare 

Alkohollagen: 

-Miljöhandläggare 

Lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel: 

-Miljöhandläggare 

Lag om tobak och 
liknande produkter: 

-Miljöhandläggare 

9.1.13 Uppgifter enligt lagen om 
Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) som ankommer 
på kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
presidium 

  

9.1.14 Til lsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i  
ärenden där 

samhällsnämnden på grund 
av jäv inte kan fatta beslut 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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Uppdragsdirektiv Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland 2023-2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att anta föreslaget uppdragsdirektiv för Stiftelsen Murberget Länsmuseet 

Västernorrland 2023–2026.  

 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att 

förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla 
dem öppna för allmänheten. Region Västernorrland och Härnösands 

kommun är museets stiftelsebildare. Region Västernorrland svarar för 70 % 
av grundfinansieringen och Härnösands kommun för 30 %. Verksamheten 
erhåller statliga medel genom kultursamverkansmodellen.  

 
Målen för Stiftelsens verksamhet beskrivs i den regionala Kulturplanen (med 

stöd i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland) samt i Härnösands 
kommuns Kulturprogram. Stiftelsebildarna förtydligar i uppdragsdirektivet 
sina gemensamma intentioner och prioriteringar avseende inriktningen av för 

Stiftelsens verksamhet 2023 – 2026. Utöver mål för planperioden anger 
stiftelsen årligen delmål och prioriteringar för att säkerställa god 

måluppfyllnad. Formella dialoger för uppföljning och planering hålls två 
gånger per år mellan stiftelsebildare och uppdragstagare.  
 

Det nuvarande uppdragsdirektivet gäller för perioden 2019 - 2022 och 
beslutades av Regionstyrelsen 2018-12-14 § 387 och av Kommunstyrelsen 
2018-11-06 § 194. 

 
Förslaget till nytt uppdragsdirektiv har tagits fram i samråd mellan 

stiftelsebildarna och i samråd med Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 
Uppdragsdirektivet fastställs av Regionfullmäktige respektive 
Kommunfullmäktige.    

 
 

 
 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2023-01-04 
  

Dnr KS 2022-000557 

 

 

Socialt och Ekologiskt perspektiv 

Förslaget till uppdragsdirektiv för stiftelsen innehåller bland annat att 

stiftelsen ska ha strategier för att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten 
och bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete, ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget till uppdragsdirektiv innehåller bland annat en beskrivning av vad 
som är styrande för verksamheten för stiftelsen och hur finansieringen av 
verksamheten är fördelad mellan stiftelsebildarna.  

Beslutsunderlag 

Förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2023 

– 2026 

Härnösands Kulturprogram 2021–2025 

Regionala Kulturplanen 2023–2026 

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021–2024 

Museilag (2017:563) 

 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Elisabeth Oxelhöjd 

Kulturchef 

Bilagor 

Förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2023 
– 2026 

 



 

 

Uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland   
 

Inledning   
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland (nedan kallad stiftelsen) bildades 1978 med uppdrag att 
förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla dem öppna för 
allmänheten. Region Västernorrland och Härnösands kommun är museets stiftelsebildare. Region 
Västernorrland svarar för 70 % av grundfinansieringen och Härnösands kommun för 30 %.   
  
Styrande för verksamheten är stiftelseurkund, de nationella kulturpolitiska målen, förordning 
2010:2012, Museilagen (2017:563), Kulturmiljölagen (1988:950), Regional utvecklingsstrategi (RUS), 
Regional kulturplan och Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland.    
    
Stiftelsen ska arbeta i linje med stiftelsebildarnas gällande riktlinjer för anslagsgivning och uppfylla de 
villkor från Statens kulturråd som följer med statsbidraget till regional kulturverksamhet.   
   
Övriga riktlinjer för verksamheten   
Stiftelsen ska bedriva en personalpolitik som är i linje med stiftelsebildarnas. Personalpolitik omfattar 
bland annat lönepolitik, personalförmåner, kompetensutveckling samt chefskap och 
medarbetarskap. Stiftelsen ska ha strategier för att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten och 
bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.    
 

För att uppfylla målsättningar i gällande styrdokument ska Stiftelsen 
Länsmuseet Västernorrland 2023‐2026 uppfylla:  
 

Mål 
Målen för Stiftelsens verksamhet beskrivs i den regionala Kulturplanen samt i Härnösands kommuns 
Kulturprogram. Stiftelsebildarna förtydligar i detta uppdragsdirektiv sina gemensamma intentioner 
och prioriteringar avseende inriktningen av för Stiftelsens verksamhet 2023 – 2026. Utöver mål för 
planperioden anger stiftelsen årligen delmål och prioriteringar för att säkerställa god måluppfyllnad. 
Uppdragsdirektivet fastställs av Regionfullmäktige respektive Kommunfullmäktige.   
  
Regional museiverksamhet och kulturmiljöarbete  
Grunduppdraget för den regionala museiverksamheten är att verka för jämlik och långsiktig tillgång 
till kunskap och kulturarv i länet. Museiverksamheten ska verka för hållbar utveckling och för att 
stärka kulturarvets roll och betydelse. Dialog, delaktighet och medskapande genomsyrar 
verksamheten. 
 
Detta görs genom:  

 aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling av stiftelsens 
byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt hållbar samlingsförvaltning. 
 

 publikt arbete (utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och 

genom dialog, delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och 

arena för kultur och samarrangemang.  

 

 pedagogisk verksamhet i länets alla kommuner. Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet 

för barn och unga på fritiden.   



 

 

 

 samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra 

kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom kulturarvsområdet. 

  

 att ansvara för samverkan mellan stiftelsen och de kommunala museerna. Stärka 

kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla kommuner.  

 

 att utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet (byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, 

kurser/kunskapsbyggande etc.) och uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer 

och kulturarv. 
 

Uppdrag med särskild finansiering 
  
Slöjdverksamhet  
 

 att främja intresset för slöjd och möjlighet att slöjda i hela länet och en hållbar 
resursanvändning genom slöjd.  

 

 att stärka professionella och aktiva slöjdare i länet.   

   
Bild‐ och formkonst 
 

 att främja intresse och kunskap kring samtidskonst samt främja tillgång till bild‐ och 

formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på 

utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.   

    
Utvecklingsmål  
 

 att utveckla verksamheten med externfinansierade uppdrag, t.ex. uppdrag inom arkeologisk 
och byggnadsantikvarisk rådgivning, konservering och konsulterande uppdrag inom 
kulturmiljö och kulturarv. 

 

 att stiftelsen samverkar med nationella kulturinstitutioner som bidrar till ett breddat utbud 
av museal verksamhet. 

 
 att verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt 

län och en levande landsbygd i länet. 
 

Finansiering  
Anslagsfinansieringen från stat, region och kommun ska tillsammans med övriga intäkter ge stiftelsen 
möjlighet att uppfylla målen i uppdragsdirektivet och de styrande dokumenten.    
 
Stiftelsebildarnas olika finansieringsgrad ska avspeglas i verksamheten när det gäller det regionala 
museiuppdraget och det kommunala uppdraget. Anslaget fastställs när respektive anslagsgivare 
beslutar om budget. När anslaget är fastställt ska stiftelsens styrelse besluta om budgetram för det 
kommande räkenskapsåret.    
  



 

 

Ersättningen utbetalas till stiftelsen enligt gällande riktlinjer för anslags‐ och bidragsgivning inom 
regionen respektive kommunen. Ersättningen från regionen respektive kommunen omräknas årligen 
i enlighet med respektive fullmäktiges direktiv.    
  
Utöver det årliga anslaget kan stiftelsebildarna tillskjuta medel för projekt och uppdrag initierade och 
finansierade av stiftelsebildarna gemensamt eller var för sig. Dessa uppdrag ska godkännas av 
stiftelsens styrelse och redovisas separat.    
 
  
Återrapportering    
Stiftelsen ska utan dröjsmål eller påminnelse lämna följande information till stiftelsebildarna:   

 Kallelser   

 Justerade styrelseprotokoll inklusive bilagor   

 Delårsbokslut med resultat‐ och balansrapport, årsprognos samt information om 
viktiga händelser, mål och måluppfyllelse senast 20 maj och 20 september.     

 Årsbokslut med resultat‐ och balansrapport, verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport senast 15 februari efter kalenderårets 
utgång.   

 Nyhetsbrev och övriga publikationer.  
  

Uppföljning av verksamheten redovisas enligt den statliga uppföljningen av vissa statsbidrag inom 
Kultursamverkansmodellen förordning 2010:2012, samt i verksamhetsberättelsen.     
Verksamhetsberättelsen ska beskriva verksamhet och utveckling under året utifrån uppsatta mål.  
Stiftelsen återrapporterar till Regionstyrelsen och Kommunstyrelsen under våren för föregående års 
verksamhetsår.   
 
Dialoger   
Planeringsdialoger mellan region, kommun och stiftelse sker vår och höst genom uppföljnings‐ och 
planeringsdialoger med politisk‐ och tjänstemannarepresentation, samt genom 
tjänstemannadialoger vår och höst. Dialogerna rör uppföljning av verksamhet och ekonomi 
respektive dialog om kommande års budget och verksamhetsplanering.   
 

Årlig översyn   
Region Västernorrland ska som en del i att vara en aktiv ägare årligen se över ägardirektiv för de 
föreningar, förbund och stiftelser som organisationen är medlem i eller bildare av. Regionstyrelsen 
eller den nämnd som förvaltar Region Västernorrlands engagemang i bolaget, föreningen, förbundet 
eller stiftelsen ska vid behov lägga fram förslag på revideringar av ovanstående dokument.  
 
Härnösands kommunen ska som en engagerad ägare styra och kontrollera stiftelsen genom 

exempelvis att besluta om uppdragsdirektiv i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 

styrelseledamöter och ersättare. Härnösands kommun ska samverka med stiftelsen och vara en aktiv 

utvecklingspart särskilt i frågor som har bäring på Härnösand och nationell samverkan. 

Detta uppdragsdirektiv gäller under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026.  
Uppdragsavtalet är upprättat i tre exemplar varav parterna tagit var sitt.   
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Begrepp och definitioner  
Detta avsnitt förklarar och definierar begrepp som förekommer i kulturplanen.  
  
Armlängds avstånd 
Principen om armlängds avstånd syftar till att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet 
genom att främja konstens och kulturens oberoende ställning samt att förespråka sakkunnighet 
vid konstnärliga bedömningar. Den politiska nivån ska ge förutsättningar för konsten och 
kulturen men inte styra innehållet. 
  
Civilsamhället/Den idéburna sektorn 
Till civilsamhället räknas organisationer och grupper som verkar inom kultursektorn utanför 
konst- och kulturinstitutioner som föreningar, studieförbund, idéburna organisationer, 
ungdoms- och pensionärsorganisationer samt trossamfund. Den idéburna sektorn omfattar 
organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- 
eller medlemsintresset.  
  
Det fria kulturlivet 
Till det fria kulturlivet räknas organisationer och enskilda utövare som verkar professionellt 
utanför konst- och kulturinstitutionerna. 
  
Enprocentsregeln 
Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av 
budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer 
investeras i konstnärlig gestaltning. 
  
Flernivåsamverkan 
Ett brett kulturliv med mångfald kräver samverkan mellan ett stort antal aktörer för att 
långsiktighet och hållbara kulturverksamheter ska uppnås. Tillsammans möjliggör aktörer på 
lokal, regional, nationell och EU-nivå det som brukar kallas flernivåsamverkan. 
Flernivåsamverkan är också en princip för regional utveckling i Västernorrland.  
  
Folkbildning 
Med folkbildning menar vi folkhögskolorna och studieförbunden. Folkbildningen ska göra 
kunskap och bildning tillgänglig utanför den traditionella skolvärlden och ska ge alla 
möjlighet att öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället och kulturlivet.  
  
Främjande 
Främjande verksamhet fungerar som ett kitt mellan utövare, arrangörer, deltagare och publik. 
Främjandeuppdraget innefattar stöd till, och nätverkskapande i, föreningsliv, 
kulturverksamheter och bland utövare. Det handlar om morgondagens utövare, publik, 
arrangörer och att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Främjande handlar även om 
pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga på fritiden och i skolan samt att höja 
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intresset för kulturområdet. Främjandeuppdraget omfattar insatser för att öka kunskapen om 
kultur och att skapa strukturer för att nå ut till invånare i hela Västernorrland. 
Främjandeuppdraget finns i varje konstform och ligger hos alla de regionala 
kulturverksamheterna. 
 
Gestaltad livsmiljö 
Gestaltad livsmiljö är ett politikområde som tar utgångspunkt i människan, hennes behov och 
livskvalitet i skapandet av våra livsmiljöer. Arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö 
formar samhället och invånarens vardag och kan tillsammans bidra till att lösa samhällets 
utmaningar. Det finns många aktörer som behöver samverka för att bidra inom området. 
  
Konstnär 
Begreppet konstnär avser professionella utövare och upphovspersoner inom alla 
konstområden, till exempel dansare, författare, bildkonstnärer och filmare. Det används i regel 
synonymt med begreppet professionell kulturskapare. Som professionella verksamheter 
räknas kulturverksamheter vars personal i huvudsak är professionell. Begreppet konstnär kan i 
några fall specifikt avse bild- och formkonstnärer, det framgår i så fall av sammanhanget. 
  
Konstnärlig frihet 
Ett ideal som bygger på tanken att den konst och kultur som produceras i samhället så långt 
som möjligt ska reflektera fria kreativa processer och värderas utifrån sina konstnärliga 
kvaliteter.  
 
Konstpolitik 
Konstpolitiken ska verka för att skapa goda förutsättningar och hållbara villkor för 
professionella kulturaktörer inom alla konstformer. Konstpolitiken ska värna konstens 
självständiga ställning och egenvärde.  
  
Kulturaktörer 
Med begreppet kulturaktörer menar vi alla aktörer inom kulturlivet. Det kan vara 
professionella, ideella, institutioner, enskilda utövare och arrangörer. Till professionella 
kulturaktörer räknar vi även yrkesgrupper som arbetar inom kultursektorn, men som inte 
arbetar med det konstnärliga skapandet eller ingår i konstnärsbegreppet. Det kan till exempel 
vara antikvarier, pedagoger, producenter och tekniker av olika slag. 
 
Kulturens egenvärde  
Begreppet avser kulturen för kulturens egen skull och att det konstnärliga uttrycket är ett mål i 
sig, det vill säga det ska inte i första hand tillföra något till andra områden och 
samhällssektorer. Konsten är fri och ska få skapas i sin egen rätt. Det hindrar naturligtvis inte 
att vi sprider eller tar del av kultur för att vi mår bra av det eller för att det skapar 
arbetstillfällen och tillväxt. 
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Kulturens infrastruktur 
Kulturens infrastruktur består av en rad aktörer som tillsammans gör att kultur kan skapas och 
utvecklas. Det kan vara konstnärer, scener, arrangörer, lokaler, producenter, scentekniker, 
mötesplatser med flera. Till detta kan även läggas de stödsystem som ger förutsättningar för 
utbud, samarbetsmöjligheter och institutioner som bibliotek, konsthallar, studieförbund, 
kulturskola och museer. Ibland förekommer begreppet kulturens ekosystem, som synliggör det 
komplexa samspelet mellan de verksamma delarna inom kulturen. Begreppet kulturell 
infrastruktur innehåller även perspektiv som fysisk och geografisk tillgänglighet. 
 
Kulturliv 
Begreppet kulturliv används för att beskriva hela fältet av aktörer (institutioner, 
kulturverksamheter, föreningar, kulturföretag, professionella kulturskapare och andra aktörer) 
som tillsammans erbjuder möten med kultur och möjligheter till deltagande både som publik, 
besökare och utövare.  
 
Kulturpolitik 
Kulturpolitiken syftar till att skapa förutsättningar för ett levande och oberoende kulturliv. Det 
handlar om att främja delaktighet och tillgång till kultur.   
 
Kultursamverkansmodellen 
Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel från 
Kulturrådet att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Summan baseras på, 
och är en uppväxling av, regionens budget. Kulturplanen är ansökan om statsbidraget.  
Modellen började införas 2011 och har av regeringen beskrivits som en av de största 
kulturpolitiska reformerna.  
 
Mottagarkapacitet  
Mottagarkapacitet handlar om förutsättningarna för ett brett kulturutbud i hela Västernorrland. 
Det behövs ett välfungerande mottagande i kommunerna i form av lokaler, scener och 
arrangörer. Det innebär även att scener behöver uppfylla vissa krav på fysisk tillgänglighet 
och tekniska krav. Mottagarkapaciteten säkerställs av insatser från civilsamhället, kommuner, 
regionala kulturverksamheter med flera. Det kan handla om ekonomiska stöd, 
arrangörsutbildningar samt främjande i form av kunskap eller nätverk.  
  
MU-avtal 
MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättning) är ett avtal som gäller för statliga 
institutioner, men principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt 
stöd. Det anger att ett enskilt avtal ska tecknas mellan arrangör och konstnär för konstnärens 
insatser och kostnader i anslutning till en utställning. MU-avtalet bestämmer ekonomisk 
ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och 
tecknare för att ställa ut verk som konstnären äger. 
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Regionala kulturverksamheter 
När begreppet används i kulturplanen menar vi de kulturverksamheter som får statliga och 
regionala bidrag inom kultursamverkansmodellen. Föreningsarkivet Västernorrland, 
Näringslivsarkiv i Norrland, Riksteatern Västernorrland, Scenkonst Västernorrland AB, 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, samt Region Västernorrland med Konst Västernorrland 
och Regionbibliotek Västernorrland. I vissa fall används begreppet kulturaktörer som ett 
vidare begrepp som även kan inkludera verksamheter som inte är en del av 
kultursamverkansmodellen. 
  
Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om hur samhället utformas och är en förutsättning för att alla med 
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. För oss betyder tillgänglighet att alla invånare 
i Västernorrland ska ha tillgång till och möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet. Det innebär 
även att vi vill kommunicera så att alla förstår i kanaler som når så många som möjligt. Vi 
främjar ett kulturskapande som uppmuntrar till deltagande på olika sätt. Tillgänglighet till 
kultur handlar också om att alla i Västernorrland ska ha tillgång till ett högkvalitativt 
kulturutbud.  
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Utgångspunkter 

Vad är en regional kulturplan?  
Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 beskriver de prioriteringar som vi i Västernorrland 
gemensamt kommit fram till för att utveckla kulturen under den här fyraårsperioden. 
Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets 
kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med 
kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska 
fördela.  
 
Kulturplanen och de gemensamma målsättningarna har tagits fram i bred samverkan med 
bland andra regionens kommuner, professionella kulturskapare, regionala kulturverksamheter 
och civilsamhället. Kulturplanen ska verka för en flernivåsamverkan och möjliggöra insatser 
som medfinansieras från både lokal, regional och nationell nivå. Kulturplanen och dess 
prioriteringar är även ett styrdokument vid hantering av regionala stöd och anslag. 
 
Kulturplanen har två målnivåer. Den första nivån innehåller tre övergripande målområden för 
vårt gemensamma utvecklingsarbete, och den andra nivån strategiska mål inom varje 
kulturområde.  Till planen läggs de regionala kulturverksamheternas årliga prioriteringar och 
ekonomibilaga. 
 
Kulturplan för Västernorrland rymmer också delar av kulturlivet som inte direkt finansieras 
genom kultursamverkansmodellen, men som är viktiga för länets kulturutveckling och för 
människor som bor och verkar i länet. Det ger ett helhetsperspektiv och visar på det 
engagemang och den kraft som det fria kulturlivet, civilsamhället, organisationer och enskilda 
utövare har för kulturen i Västernorrland. Planen tar också upp de fria kulturskaparnas roll 
och villkor och vilken viktig resurs de är för samhället. Vi försöker att belysa vikten av 
konstpolitik, kulturpolitik samt kulturella och kreativa branscher. 
 
Tidigare kulturplaner och processen hit  
2010 inleddes processen med att ta fram den första regionala kulturplanen i samband med 
införandet av Kultursamverkansmodellen. Västernorrland har tagit fram kulturplaner för åren 
2012–2014, 2015–2018 samt 2019–2022.  
 
Uppdraget från nämnden för hållbar utveckling inför den nya kulturplanen är att utgå från de 
tre kulturpolitiska målen samt att skapa en kortfattad och strategisk kulturplan med 
övergripande mål och tydliga prioriteringar i samråd med samverkansparterna. Vi har under 
kulturplaneprocessen strävat efter bred delaktighet och förankring. 
 
Kulturplaneprocessen inleddes under försommaren 2021 och fortsatte under hösten med att 
samla in information och föra dialoger. Vi genomförde klusterdialoger inom de olika 
kulturområdena där vi sammanförde civilsamhället, folkbildningen och konstnärer samt 
förtroendevalda och tjänstepersoner från regionen, kommunerna, de regionala 
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kulturverksamheterna och länsstyrelsen. Klusterdialogerna kompletterades med tematiska 
dialoger om kulturella och kreativa branscher, tillgänglighet och nationella minoriteter. Vi har 
också genomfört djupintervjuer med företrädare för viktiga frågor eller grupper. Inspel till 
kulturplanen har även kommit via Region Västernorrlands webbsida. Under vintern 
fokuserade kulturplaneprocessen på att identifiera gemensamma prioriteringar samt att 
återkoppla och förankra dem hos samverkansparterna inför remissförslaget till kulturplan.  
 
I dialogerna har det framgått att i Västernorrland är det viktigt att barn och ungas delaktighet 
och tillgång till kultur prioriteras. Vi vill värna barns och ungas rätt att delta i kulturlivet. De 
är dessutom framtidens utövare, arrangörer och publik. Kommunala strukturer, som 
kulturskolor och bibliotek, samt närvaron av regional kultur i hela regionen, är viktiga för 
barns och ungas jämlika tillgång till kultur.  
 
Två kulturområden som pekats ut i dialogprocessen är cirkus och spelkultur. Flera aktörer har 
lyft dessa som viktiga för regional utveckling. 
 
I kulturens ekosystem är kulturaktörer, professionella utövare, idéburen sektor och ideella 
arrangörer, publiken och skolan beroende av varandra och oumbärliga för ett Västernorrland 
rikt på kultur. Kulturaktörer är en förutsättning för att de professionella utövarna ska kunna bli 
anlitade, verka och utvecklas samtidigt som konstnärerna är en förutsättning för att skapa 
innehåll – konsten. För att utbudet ska nå ut måste det finnas en mottagarkapacitet i hela 
Västernorrland. Ideella arrangörer och husägande föreningar är ofta nyckelaktörer i det här 
sammanhanget. Föreningslivet har även en stor roll för västernorrlänningarnas möjligheter till 
eget skapande och delaktighet. I dialogerna har också de professionella utövarnas 
förutsättningar och arbetsvillkor lyfts, samt hur viktiga de regionala kulturverksamheterna är 
för att det ska finnas arbetsmöjligheter, förutsättningar för möten med kultur samt ett 
kvalitativt utbud i hela Västernorrland.  
 
Dialogerna visar att om kulturen ska kunna verka som en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft behöver den fritt kunna spegla och utforska olika företeelser. Det kan innebära 
samhällskritik och perspektiv som kan provocera. Ett oberoende kulturliv är en nödvändighet 
för att vi ska ha ett brett och kvalitativt kulturutbud. Kultur med spets och hög konstnärlig 
kvalitet kan jämföras med grundforskning eller innovation som driver utvecklingen framåt. 
Många aktörer understryker att kulturpolitikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för 
kulturen och konsten. Vi behöver stärka möjligheterna för nyskapande kulturuttryck så att 
konsten kan verka tillsammans med andra samhällsområden och politikområden. 

Vilka är vi? 
Vi:et i planen är alla aktörer som varit med i dialogerna kring kulturplanen och vi som 
tillsammans vill skapa ett rikt kulturliv i hela länet. I dialogerna deltog konstnärer från alla 
områden, företagare, företrädare från civilsamhället och folkbildningen samt förtroendevalda 
och tjänstepersoner från regionen, kommunerna, de regionala kulturverksamheterna och 
länsstyrelsen. 
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Region Västernorrland fastställer kulturplanen och tar genom kultur- och 
bildningsverksamheten ansvar för att kultursamverkansmodellen genomförs i Västernorrland. 
I ansvaret ingår att ta fram gemensamma prioriteringar, fördela medel samt uppföljning. 
Målområden, principer och verktyg samt strategiska mål kopplat till kulturområden har tagits 
fram i bred samverkan och ansvaret för måluppfyllelsen ligger därför på ett flertal aktörer i 
länet. Region Västernorrland har sedan kultursamverkansmodellens införande haft en stark 
närvaro av statlig finansiering, vilket har skapat goda förutsättningar för fortsatt utveckling.  
 
Kultur- och bildningsverksamheten består av kulturenheten och regionens tre folkhögskolor 
och är en del av Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig kultur i hela regionen. 
Tillsammans verkar vi för livslångt lärande, tillgång till konstnärliga utbildningar och goda 
förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer samt ett demokratiskt samhällsbygge. Inom 
kulturenheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, konststrategisk verksamhet, 
konstnärlig gestaltning och regional biblioteksverksamhet, inklusive litteraturutveckling, 
tillgängliga nyheter och inläsningstjänst. Genom samfinansierade verksamheter ansvarar vi 
även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- hemslöjdsfrämjande 
verksamhet.  

Styrdokument 
Regeringsformen slår fast att ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd 
ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten”. Kulturplanen utgår från de 
nationella kulturpolitiska målen och gällande förordning om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Region Västernorrland har i sin roll som utvecklingsansvarig 
aktör tagit fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2020–2030. 
Tillsammans med Region Västernorrlands regionplan och kulturpolitisk policy är RUS 
utgångspunkt för arbetet. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland och Regional 
biblioteksplan är aktiva delar i kulturplanen. Utöver detta relaterar kulturplanen till gällande 
lagstiftning och föreskrifter som hör till kultursektorn, till exempel arkivlagen, museilagen, 
bibliotekslagen och kulturmiljölagen samt diskrimineringslagstiftningen, Agenda 2030 och 
barnkonventionen. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det 
allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. Det står även i regeringsformen att det samiska folkets och etniska, språkliga och 
religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska 
främjas. 

Nationella kulturpolitiska mål 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 
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• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor. 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
Genom medlen inom kultursamverkansmodellen ska regionen ansvara för att bidragsgivningen 
ger länets invånare god tillgång till: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet. 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete. 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. 
4. professionell bild- och formverksamhet. 
5. regional enskild arkivverksamhet. 
6. filmkulturell verksamhet. 
7. främjande av hemslöjd. 

Regional utvecklingsstrategi 
Västernorrlands RUS för 2020–2030 innehåller långsiktiga mål och prioriteringar för att 
regionen ska utvecklas på ett hållbart sätt. ”Visionen utgår från ETT Västernorrland där vi 
agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans skapar den handlingskraft som 
är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter – idag och i framtiden.” Ett 
brett kulturliv genomsyrar samhället och bidrar till individers, verksamheters och regionens 
utveckling. Kulturplanen är en del av det regionala utvecklingsarbetet och bidrar till att 
uppfylla strategins vision och dess målområden. 
 
2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv 
2030 arbetar vi på en enad front för att påverka nationell- och EU-nivå inom en rad olika 
politikområden för att skapa rätt förutsättningar för utveckling och tillväxt i Västernorrland. 
Vi har ett konkurrenskraftigt, innovativt och kreativt näringsliv och kulturliv som speglar 
mångfald och jämlikhet och som stärker Västernorrland i ett nationellt och globalt perspektiv. 
 
2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka 
2030 har våra städer och landsbygder utvecklats och är välmående. Social sammanhållning 
samt god och jämlik hälsa är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Utvecklingen av 
klimatsmarta samhällen, där vi värnar och tillgängliggör våra kulturmiljöer, bidrar till 
attraktiva boendemiljöer och fler besökare. Vi välkomnar människor till Västernorrland och 
genom vår ökade attraktivitet flyttar fler människor till vår region och fler väljer att bo kvar. 
Ett rikt förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa och bidrar till länets 
attraktionskraft som besöksmål. 
 



 
 

 Datum Dnr Sida 
 2022-09-21 21NHU202 11(30) 

 
 
 
2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa 
2030 erbjuder Västernorrland ett innovativt klimat och en mycket attraktiv miljö för hållbara 
företag och organisationer som genererar tillväxt och sysselsättning. Insatser för 
entreprenörskap och en tydlig stödstruktur bidrar till en mångfald av företag och företag på 
lika villkor har möjlighet att bidra till en hållbar tillväxt. Företagande och entreprenörskap i 
alla branscher, från tillverkningsindustri och gröna näringar till tjänstesektor, besöksnäring 
och kulturella och kreativa sektorn ska gemensamt kunna bidra till fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning. 
 
Kulturplanen ingår i en struktur inom RUS som innefattar målsättningar utifrån Agenda 2030 
och ett antal kopplade strategier, planer och program.  

Regionplan  
Region Västernorrlands övergripande vision är “Liv, hälsa och hållbar utveckling”. I 
regionplanen beskrivs långsiktiga målområden och prioriteringar för att nå visionen.  
 

Kulturpolitisk policy 

Region Västernorrlands kulturpolitiska policy beskriver följande mål: 
• Regional kultur ska ge alla möjligheter att delta i kulturlivet. 
• Kulturen ska präglas av hög kvalitet med närvaro i hela länet. 
• Kulturen ska vara en oberoende kraft för långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
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Målområden 
I dialogprocessen har vi samlats kring tre målområden som beskriver hur vi kan arbeta 
tillsammans för ett Västernorrland.  

• I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella 
infrastrukturen och det professionella skapandet.  

• I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla. 
• I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i 

samhällsutvecklingen. 

I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den 
kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet  
Konstnärlig frihet och armlängds avstånd är viktiga principer för den offentligt finansierade 
konsten och kulturen. Därför ska vi främja kulturens oberoende ställning samt säkerställa att 
sakkunskap står bakom alla konstnärliga urval och beslut. 
 
Vi vill tillsammans verka för goda villkor för kulturellt, konstnärligt och kreativt skapande. 
Genom att utveckla en strategisk och kompetent konstpolitik skapar vi goda förutsättningar 
för professionella kulturutövare, kulturella och kreativa branscher samt ett levande 
kulturutbud i hela regionen. För att säkerställa goda förutsättningar behöver vi stärka 
kunskapen kring arvoden, kollektivavtal inom kultursektorn och upphovsrättsliga frågor.  
 
I Västernorrland ska det finnas goda förutsättningar för produktion av kultur med hög 
konstnärlig kvalitet, och möjligheter för breddat deltagande så att fler får tillgång till kultur 
som uttryckssätt. Vi vill gynna nyskapande initiativ som även utmanar normer. Ett 
normkritiskt synsätt utmanar traditionella tankesätt och bidrar till en kreativ och demokratisk 
utveckling. 
 
Det kulturpolitiska ansvaret delas mellan kommunerna, regionerna och staten. En långsiktig 
offentlig finansiering är en förutsättning för en stark kultursektor. Genom verksamhetsstöd till 
kulturområdet och samverkan med aktörer inom kultur vill vi främja jämlik tillgång till konst, 
kultur, kunskap samt fri åsiktsbildning. Vi vill även stärka möjligheter till konstnärlig 
verksamhet och kulturutbud genom stöd och goda produktionsmöjligheter.  
 
För fortsatt konstnärlig utveckling och kontinuerligt lärande behövs utbildningsmöjligheter 
och utbyten inom och utom regionens gränser. Tillgång till konstnärliga utbildningar och 
samverkan med akademi och forskning är viktiga faktorer för utveckling. Tillsammans kan vi 
främja kunskapsutveckling och -förmedling genom forskning.  Samverkan och utbyten över 
gränserna kan både stärka arbetsmöjligheterna och utveckling med spets inom olika 
kulturområden.  
 
Kulturens infrastruktur består av en mångfald aktörer. För att utövare ska kunna verka och 
synas i Västernorrland behöver vi skapa fler mötesplatser, plattformar och scener för samtida 
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konst och kultur. Konstnärer och regionala kulturverksamheter fungerar som kulturens 
motorer och ger arbetstillfällen och synlighet.  
 
Utöver producentledet och konstnärsrollen behövs en mottagarkapacitet för att kulturen ska nå 
ut till sin publik. Här spelar civilsamhället, professionella arrangörer och offentliga aktörer en 
viktig roll för ett tillgängligt kulturutbud. Vi behöver aktörer som verkar för ett 
mångfacetterat kulturliv där det finns utrymme för såväl spets och experimentell verksamhet 
som bredd.  
 
I Västernorrland behöver vi samla kraft för att växla upp lokala och regionala initiativ med 
nationella och internationella satsningar och stödmöjligheter. 

I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla 
Kulturlivet i Västernorrland ska engagera invånarna och främja allas möjligheter att skapa, 
berätta samt uttrycka sig och sina åsikter.  
 
Kulturens förutsättningar att nå ut vilar på en mängd aktörer inom offentlig förvaltning, 
civilsamhälle och näringsliv. För att skapa jämlik tillgång till kultur i Västernorrland behöver 
vi samverka kring resurser och arbeta utifrån en tydligare roll- och ansvarsfördelning inom 
kulturområdet. 
 
Barnkonventionen ger alla barn rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet och främjar 
lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill verka för barn och ungas 
delaktighet, eget skapande och tillgång till en bredd av kulturuttryck, både i skolan och på 
fritiden. Möten med kultur och estetiska lärprocesser kan bidra till att fler elever når 
utbildningsmål och sin fulla potential. Vi vill därför samverka för en långsiktig kulturpolitik 
som garanterar likvärdig tillgång till kultur för unga.  
 
Aktörer inom kultur och bildning verkar tillsammans för livslångt lärande, delaktighet i 
samhället och minskat utanförskap. Kunskap om vår historia och samtid är en förutsättning 
för fri åsiktsbildning och ett demokratiskt samhälle. Genom biblioteksverksamhet samt aktiv 
förvaltning av museisamlingar och arkiv görs viktigt källmaterial tillgängligt. Ett kontinuerligt 
berättande och kunskapsbyggande med grund i forskning ska pågå, i samverkan med 
civilsamhälle och offentliga aktörer. 
 
Vi vill verka för breddat deltagande i kulturlivet. Alla människors rätt till eget utövande och 
möjligheter att nås av offentligt finansierad kultur är självklar för oss. Vi arbetar aktivt med 
de sju diskrimineringsgrunderna och anser även att sociala och geografiska klyftor i vårt län 
måste överbyggas. Genom dialog och samverkan vill vi också stärka närvaron och deltagandet 
i kulturlivet för de nationella minoriteterna och urfolket samerna.  
 
Att uppleva kultur fysiskt är väsentligt, men digitala verktyg kan öka delaktigheten och ge 
rum för fler och fördjupade berättelser. Vi behöver därför utveckla den digitala kompetensen, 
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både för en jämlik tillgång till information och kunskap samt för möjlighet till eget skapande 
och deltagande i konst- och kulturlivet. Kulturaktörerna behöver fortsatt stärka kompetensen 
inom digital förmedling och tillgängliga produktioner. 
 
Vi vill bygga kompetens och kapacitet för utveckling tillsammans med civilsamhällets 
kulturaktörer. För att den kultur som produceras i Västernorrland ska nå sin publik behöver vi 
ett starkt arrangörsled. De ideella arrangörerna, särskilt utanför tätorterna, är en viktig del av 
kulturens infrastruktur. Vi vill utveckla en kulturpolitik som stärker arrangörerna och 
mottagarkapaciteten i samverkan med kommunerna, kulturaktörerna och civilsamhället.  
 
Länets invånare ska ha möjlighet att möta alla konstformer, även där kulturens infrastruktur är 
svag. Genom att höja kunskapen och utveckla samverkan kan vi göra fler kulturuttryck 
synliga.  

I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark 
roll i samhällsutvecklingen  
I Västernorrland arbetar vi för ett kulturliv som präglas av demokratiska värden. Jämlikhet, 
jämställdhet och interkulturell dialog behövs för ett dynamiskt kulturliv. För en hållbar 
regional utveckling ska Agenda 2030 och de tre hållbarhetsperspektiven (socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt) alltid beaktas.  
 
Konst- och kultur har goda effekter för samhällsutvecklingen. Kulturens förmåga att gestalta 
frågeställningar, ge perspektiv, påverka attityder och stimulera engagemang kan bidra till ett 
mer hållbart samhälle. Det är viktigt att kultur värdesätts och resurssätts inom alla 
samhällssektorer samt att kunskap om kulturens förutsättningar ökar hos andra 
politikområden. 
 
För att säkra ett framtida kulturutbud behöver vi professionella kulturskapare. Grundskolan, 
kulturskolan och estetiska program inom gymnasieskolan skapar tillsammans med 
folkbildningen och yrkeshögskolan en grogrund för kommande generationers konstnärer, 
arrangörer och publik. För att fler unga ska välja att bli konstnärer behöver vi stärka 
tillgången till konstnärliga utbildningar och tillgången till kultur i skolan.  
 
Kulturella och kreativa branscher omfattar företag som har kulturskapande och kreativitet som 
affärsidé. Aktörer inom dessa branscher är del av ett ekosystem som tillsammans har förmåga 
att lösa samhällsutmaningar. För fler livskraftiga företag krävs samverkan mellan 
politikområdena kultur och tillväxt. Vi vill främja kunskapsbyggande, gränsöverskridande 
initiativ och nätverk mellan aktörer inom de kulturella och kreativa branscherna. För en stark 
regional utveckling bör koppling mellan forskning, innovation och kultur stärkas. Vi ser ingen 
motsättning i att lyfta kulturdriven tillväxt, förnyelse och innovation bland kulturella och 
kreativa företag samtidigt som vi står upp för konstens egenvärde. 
 



 
 

 Datum Dnr Sida 
 2022-09-21 21NHU202 15(30) 

 
 
 
Kulturen spelar en stor roll för besöksnäringen och är en resurs för hållbar regional 
utveckling. Vi vill samverka kring initiativ som bidrar till att länet utvecklas till en 
kulturregion där vi får fler besökare och stolta invånare. Därför behöver vi arbeta för att stärka 
samverkan mellan kulturella och kreativa branscher, arrangörer samt besöksnäringen.  
 
Det fria kulturlivet, civilsamhället, offentliga organisationer och näringslivet bygger 
tillsammans förutsättningar för en livskraftig kultur. För en kulturpolitik som samspelar på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå behöver vi samverka och gemensamt bygga 
upp en erfarenhets- och kunskapsbank.  
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Kulturområden 
I kulturplaneprocessen såg vi att vissa kulturområden delar strategiska målsättningar och 
arbetssätt. Här har vi valt att beskriva de kluster av kulturområden som framkommit i 
processen. Detta ska inte läsas som ett avsteg från förordningen utan som ett sätt att 
tillsammans lyfta gemensamma mål. På en regional och nationell nivå ser vi att det finns en 
utvecklingskraft inom områdena cirkus och spelkultur. Vi vill ta vara på detta och inkluderar 
därför dessa områden i kulturplanens strategiska mål. 
 
Inom varje kulturområde finns gemensamma strategiska mål som tagits fram i bred 
samverkan. Ansvaret för att genomföra målen vilar därför på alla Västernorrlands 
kulturaktörer. De regionala kulturverksamheterna, som direkt finansieras av 
kultursamverkansmodellen, tar även fram egna årliga prioriteringar som kommer att biläggas 
planen.  

Biblioteksutveckling, läs- och litteraturfrämjande  
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
 
Regionbibliotek Västernorrland ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, och ska som en del 
av det allmänna biblioteksväsendet bidra till att biblioteksverksamhet, information och 
litteratur är tillgänglig för alla. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med 
funktionsnedsättning, samt åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska. Barn och unga är särskilt prioriterade.   
 
Regionbibliotek Västernorrland styrs av Regional biblioteksplan för Västernorrland, och 
består av tre verksamhetsteam. Biblioteksutveckling Västernorrland ska främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 
De samarbetar brett med kommunal och regional verksamhet, samt med aktörer inom 
civilsamhälle, med syfte att främja läsning, digital delaktighet, och tillgång till litteratur. 
Litteratur Västernorrland ska verka för att främja litteraturen som konstform, exempelvis 
genom stärkt infrastruktur och samverkan på litteraturområdet, samt fokus på författare och 
andra litterära yrkesutövare i Västernorrland. Tillgängliga nyheter och inläsningstjänst 
erbjuder invånare med läshinder en gratis taltidning, Spotlight Taltidningen Västernorrland, 
och en tidning med korta nyheter på lätt svenska, Y-bladet. Tidningarna är gratis och 
innehåller nyheter ur synskadades och läshindrades perspektiv. Inläsningstjänst läser in texter 
för dem som har svårt att läsa tryckt text. 
 
Fokusområden för Regionbibliotek Västernorrland är barn och unga, demokrati och mångfald, 
digital utveckling, jämlik tillgång, litteratur som konstform, läsfrämjande, och tillgänglighet. 
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Strategiska mål för biblioteksutveckling, läs- och litteraturfrämjande 
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• fler människor läser, skriver, skapar och deltar i samhällsutvecklingen utifrån sina 
förutsättningar. 

• det finns goda möjligheter för författare att leva och utvecklas. 
• en större mångfald röster tar plats i det offentliga samtalet, exempelvis genom arbetet 

för stärkt yttrandefrihet, 
• starka och hållbara strukturer och nätverk bidrar till höjd kvalitet och god tillgång till 

litteratur och biblioteksverksamhet i hela regionen. 
• biblioteken har stärkt sin roll som lokala nav och mötesplatser för kunskap, 

delaktighet, samt förmedling av kultur och litteratur. 

Bild och form 
Bild- och formområdet omfattar både professionellt skapande, främjande, konstpedagogik, 
gestaltad livsmiljö och god tillgång till möten med samtidskonst. Många aktörer är 
verksamma i gränslandet mellan konst, konsthantverk, design och form. En mångfacetterad 
konstscen förutsätter att konsten får vara ifrågasättande, utvecklande och fungera som en 
arena för möten och debatt. Likaså är goda utställningsmöjligheter och plattformar för 
samtidskonst sätt att tillgängliggöra konsten som att skapa utrymme för konstnärers arbete 
och utveckling. Här är både kommunala institutioner och den regionala museiverksamheten 
viktiga delar av infrastrukturen tillsammans med civilsamhällets aktörer.  
 
Ett rikt utbud av samtidskonst förutsätter att konstnärer har möjlighet att verka i länet. 
Tillsammans vill vi stärka strukturer genom kompetensutveckling, främjande och nätverk. 
MU-avtalet är ett verktyg för att konstnärerna ska få skälig ersättning för sitt arbete i 
utställningsverksamhet. Enprocentsregeln och utveckling inom området gestaltad livsmiljö 
bidrar till att såväl bredda arbetsmöjligheter för professionella konstnärer som tillgången till 
konst av god kvalitet.  
 
Konst Västernorrland arbetar med konsthandläggning och konststrategisk verksamhet och 
omfattar även redaktionen för den nätbaserade konsttidningen Volym. Arbetsgruppen har i 
uppdrag att stärka och bredda bild- och formkonstens ställning i länet samt göra konst och 
konstupplevelser tillgängliga i hela Västernorrland, inte minst för barn och unga. 
Konsthandläggarna verkar för tillgång till samtidskonst genom konstinköp och konstnärlig 
gestaltning i Region Västernorrlands lokaler. Konststrategernas uppdrag är att arbeta 
konstfrämjande och konstpolitiskt med utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet. 
Arbetet sker i samverkan med yrkesverksamma konstnärer, tjänstepersoner, politiker, 
institutioner, föreningar och en konstintresserad allmänhet. Volyms syfte är att synliggöra 
konstnärlig verksamhet, konstpolitik och samtidskonstens utveckling i Västernorrland och 
norra Sverige.  
 
Strategiska mål för bild och form 
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2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• konstnärer inom bild- och formområdet har goda möjligheter att leva, verka och 
utvecklas. 

• det finns en stark infrastruktur för professionell bild- och formkonst med ökad tillgång 
till samtidskonst. 

• professionell bild- och formkonst görs synlig och intresset för samtidskonsten främjas. 
• tillgång till offentlig konst i Region Västernorrlands lokaler utvecklas. 
• området gestaltad livsmiljö utvecklas i samverkan med länets kommuner och andra 

aktörer. 
• barn och unga har tillgång till professionell bild- och formkonst samt eget utövande. 
• konstnärlig utveckling främjas genom residens och utbyten. 

Film och rörlig bild  
Film och rörlig bild är ett sektorsövergripande kulturområde, en tillgänglig konstform som når 
ut och konsumeras av de allra flesta oavsett ålder, bakgrund eller andra förutsättningar. Det 
stora intresset för film och rörlig bild är en viktig kraft att bygga vidare på och gör det också 
angeläget att förmedla kunskap i den rörliga bildens språk. Både att få utveckla förmågan att 
se kritiskt på och kunna analysera film och rörlig bild samt erbjudas möjlighet till eget 
skapande. Barn och unga är därför en viktig målgrupp. En stabil och långsiktig finansiering 
inom området tillsammans med goda finansieringsvägar erbjuder möjligheter till skapande 
och produktion samt arbetstillfällen på bred front, och bidrar till en naturlig koppling mellan 
kultur och näringsliv.  
 
Film Västernorrland arbetar med att främja och utveckla filmkulturen i länet och bedriver en 
omfattande filmpedagogisk verksamhet för barn och unga, i skolan och på fritiden. Genom 
samproduktion av kort- och dokumentärfilm verkar Film Västernorrland för att en mångfald 
av filmer med hög kvalitet görs i länet. Ett särskilt fokus ligger på att utveckla unga 
filmskapare och talanger. Från och med 2022 samproducerar Film Västernorrland långfilm 
och tv-dramaserier via långsiktig regional och kommunal finansiering. Film Västernorrland 
ger råd och stöd till biografer och andra visningsaktörer i länet och arrangerar den 
internationella filmfestivalen Filmfest Sundsvall.  
 
Strategiska mål för film och rörlig bild 
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och har möjligheter till eget 
skapande. 

• invånare tar del av värdefull film från hela världen genom att biografer och andra 
visningsaktörer samt mötesplatser för filmkonsten stärkts. 

• filmare kontinuerligt gör värdefull film som får spridning nationellt och internationellt. 
• det finns goda förutsättningar för att utveckla talanger och där konkurrenskraftiga, 

drivna kreatörer och filmarbetare lever och verkar. 
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• vi stärker filmen som konstområde och en stark professionell filmbransch genom 
långsiktig finansiering. 

• en långsiktigt hållbar filmproduktion främjas. 

Hemslöjd, slöjd och konsthantverk 
Slöjd är deltagarkultur. Slöjdområdet verkar i en tradition där gamla kunskaper och 
erfarenheter förs vidare, byggs på och modifieras i förhållande till rådande tidsanda och 
behov. Kunskapsutbyte och kunskapsutveckling sker i samarbete över region- och 
landsgränser. Slöjdområdet är en vid och omfattande kulturyttring som samverkar med många 
andra områden, bland annat byggnadsvård, besöksnäring, friluftsliv och föreningsliv. Många 
aktörer är verksamma i gränslandet mellan konst, konsthantverk, design och form. 
Tillsammans vill vi stärka strukturer genom kompetensutveckling, främjande och nätverk.  
 
Hemslöjdsfrämjande verksamhet är en del av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands uppdrag. 
Genom hemslöjdskonsulenternas arbete med riktad verksamhet till grundskolan nås alla barn 
och unga i regionen. Slöjdande stärker barns och ungas praktiska kompetens, förmåga till 
problemlösning och bidrar till känslan av att kunna reda sig själv. Slöjd är också en 
inspirations- och kunskapskälla för en mer hållbar livsstil. Verksamheten omfattar 
utbildningsinsatser för slöjdlärare och fritidsledare genom slöjdhandledarutbildning, 
utveckling av hemsidan Slöjd kommer lastad samt genom att verka för ökad andel slöjd inom 
skapande skola.  
 
Yrkesverksamma slöjdare är viktiga kulturbärare som upprätthåller och utvecklar  
slöjdområdet och därigenom också bidrar till regionens attraktivitet. De stärks genom att ta 
del av uppdrag, kompetensutveckling och aktiva nätverk via hemslöjdskonsulenternas 
verksamhet. Likaså de hobbyverksamma slöjdare som också erhåller kursutbud och nätverk 
via hemslöjdsföreningar, studieförbund och andra idéburna organisationer.  
 
Strategiska mål för hemslöjd, slöjd och konsthantverk 
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• alla intresserade i hela regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att 
slöjda. 

• pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga 
för grundskola och verksamhet på fritiden. 

• professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. 
• slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. 
• slöjdområdet samverkar interkulturellt, nationellt och internationellt - för effektiv 

kompetens- och resursanvändning. 

Kulturarv, museer och arkiv 
I Västernorrland arbetar många aktörer och organisationer med kulturarvsutveckling inom den 
offentliga, idéburna och privata sektorn. Västernorrland har en mångfald av fantastiska 
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kulturmiljöer och ett rikt kulturarv som genom att de bevaras, används och utvecklas bidrar 
till ett hållbart samhälle. Kulturarvet, där kulturmiljöer ingår, omfattar ett stort tidsspann och 
sätter in människan i ett historiskt sammanhang. Gemensamt är samhällets kollektiva minne 
som har betydelse för historia, nutid och framtid. Kulturarv omfattar alla materiella och 
immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. Kulturmiljö handlar om hela den av 
människan påverkade och formade fysiska miljön. Synen på kulturarvet och hur det ska 
förmedlas förändras beroende på hur samhället och forskningen tolkar sin samtid. Det är 
därför viktigt att samlingsförvaltningen har långsiktiga perspektiv.  
 
Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har i samverkan och samråd med 
kulturarvsaktörer och kommunerna i länet tagit fram ett strategiskt kulturarvsprogram för 
2021–2024. Programmet är en fördjupning av kulturplanen och fungerar som riktlinje för det 
regionala arbetet med kulturarv under planperioden. Målen i programmet understryker den 
demokratiska värdegrunden som hela programmet vilar på samt idén om ett tillgängligt och 
attraktivt kulturarv. Hållbarhetsperspektiven ska vara centrala i arbetet. Region 
Västernorrlands kulturarvsstrateg arbetar främjande och utvecklande med kulturarvet i länet 
tillsammans med andra kulturarvsaktörer.    
 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland är den regionala institutionen för kulturområdet 
”Museer och museernas kulturmiljöarbete” i Västernorrland. Uppdraget genomförs under det 
publika namnet Västernorrlands museum. Huvuduppdraget är att bevara och förmedla länets 
kulturarv, genom kunskapsuppbyggnad, samlingsförvaltning, samverkan med 
kunskapsinstitutioner och genom förmedling som utställningar, program och annan publik 
verksamhet. Stiftelsen äger flera kulturhistoriska miljöer i länet och har ett regionalt 
upptagningsområde för verksamheten inom framförallt kulturarv och kulturmiljö. 
Museibyggnad med magasin och Murbergets friluftsmuseum finns i Härnösand. Visionen för 
Västernorrlands museum är att vara den självklara mötesplatsen för dialog och kunskap om 
länets historia, samtid och framtid. Med mötesplats avses då alla kontaktytor museet har med 
omvärlden – i samverkan med civilsamhälle, professionell kultur och näringsliv, i möte med 
folkbildning och akademi, besöksnäring och upplevelser.  
 
Region Västernorrland och Härnösands kommun är stiftelsebildare för Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland och står tillsammans med Kulturrådet för huvudfinansieringen. Stiftelsen är en 
anslagsstiftelse med uppdrag att bedriva regional museiverksamhet och museernas 
kulturmiljöarbete samt hemslöjdsfrämjande. Museet är också en viktig och oberoende arena 
för samtidskultur och samtidskonst.  
 
Föreningsarkivet Västernorrland är en viktig aktör i vår region inom kulturarvsområdet och 
ansvarar för de stora folkrörelsernas arkiv och föreningslivets kulturarv. Detta görs bland 
annat genom att samla in, vårda och digitalisera arkiv, tillhandahålla kompetent rådgivning till 
länets föreningar samt forskarservice och annan utåtriktad verksamhet. Dessutom gestaltas 
och förmedlas berättelser från regionens kulturarv genom pedagogisk verksamhet. 
Föreningsarkivet samverkar på nationellt plan för e-arkivutveckling. 
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Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) är en arkivinstitution med ett regionalt uppdrag att bevara, 
tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från västernorrländska företag och 
västernorrländskt näringsliv. NIN:s ambition är att samla näringslivsarkiv för hela Norrland. 
Huvuduppgifterna är att samla in och ta hand om företagsarkiv, att lämna kvalificerade 
arkivtjänster åt företagen och att främja forskningen på företagsarkiv och är samverkansorgan 
mellan näringslivet och de vetenskapliga institutionerna. 
 
Strategiska mål för kulturarv, museer och arkiv 
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och 
kulturella medvetenhet stärks. 

• kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla. 
• kulturarvet är en resurs för hållbar utveckling. 
• alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet. 
• hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats genom 

aktiv förvaltning av samlingar och arkiv. 
• museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri 

åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet. 
• kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och ideella 

sektorn, kunskapsinstitutioner samt näringsliv. 
• kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom 

dialog, delaktighet och medskapande. 

Scenkonst 
Scenkonstområdet omfattar flera uttryckssätt, denna kulturplan innehåller cirkus-, dans-, 
musik- och teaterverksamhet. Scenkonstområdet vilar på två ben: professionell och idéburen 
verksamhet.  Båda är en tillgång och resurs för varandras verksamhet och engagemang. 
Mångfalden av utövare och arrangörer i länet skapar förutsättningar för att erbjuda en bra 
balans mellan spets och bredd. I Västernorrland finns dessutom många frilansande utövare 
och upphovspersoner som bidrar till att vi har ett högkvalitativt utbud där 
västernorrlänningarna får chans till möten med professionell kultur. Ett rikt föreningsliv 
bidrar till ett brett kulturutbud genom att skapa förutsättningar för arrangemang, skapande och 
utövande. Scenkonst bidrar till platser för samtal och möten och kan verka på flera nivåer av 
tillgänglighet.  
 
Riksteatern Västernorrland (RTV) är en ideell förening inom den nationella folkrörelsen 
Riksteatern. RTV är en resurs för professionell teater, dans och samtida cirkus i länet, såväl 
för barn som vuxna. RTV är ett samverkansorgan och en resurs för länets kulturarrangörer 
med regionalt uppdrag att främja, förmedla och samordna professionell scenkonst till 
riksteaterföreningar och andra kulturarrangörer (kommuner, skolor, förskolor, bibliotek med 
flera) som arrangerar scenkonst för barn, unga och vuxna. Inom det regionala uppdraget ingår 
även att stärka och främja arrangörsutveckling för unga och vuxna samt att administrera 
Arrangörslyftet, som möjliggör professionella kulturarrangemang inom musik, teater, dans, 
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film, performance, föreläsningar och andra kulturella uttrycksformer. Samverkan med olika 
parter är nödvändiga för att kunna genomföra befintliga uppdrag och utvecklingsprojekt. 
Genom utvecklade former för samverkan mellan det offentliga och civilsamhället ökar vi 
tillgången till scenkonst i Västernorrland.  
 
Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun som 
tillsammans med Kulturrådet finansierar grunduppdraget. Bolaget ska producera, förmedla, 
främja och utveckla professionell verksamhet inom musik-, teater-, dans- och 
filmkonstområdet. Kreativitet, mångfald och kvalitet ska prägla bolagets verksamhet. 
Scenkonst Västernorrlands prioriterade målgrupp är barn och unga. Bolaget bedriver en 
omfattande skapande verksamhet för barn och unga på deras fritid samt är den ledande 
aktören för scenkonst och film i skolan i länets alla kommuner. Här följer en beskrivning av 
Scenkonst Västernorrland AB:s verksamheter. Film Västernorrlands verksamhet beskrivs 
under rubriken Film och rörlig bild. 
 
Norrdans är ett internationellt danskompani som arbetar med innovation och normkreativitet 
inom samtida dans och koreografi. Genom kommunalförbundet Norrlands nätverk för 
musikteater och dans (NMD) har kompaniet även ett uppdrag att turnera främst i de fyra 
norrlänen men även nationellt och internationellt. Kompaniet driver ett brett utbud av 
främjande aktiviteter som introducerar barn, ungdomar och vuxna till dans och rörelse. Hos 
Norrdans finns även Västernorrlands dansutvecklare, en regional resurs med uppdrag att 
stärka och utveckla dansområdet i länet.  
 
Musik Västernorrland arbetar för och med musiklivet i hela länet. Verksamheten rymmer 
Nordiska Kammarorkestern, Nordiska Kammarensemblen, Nordiska Blåsarkvintetten och en 
turnéverksamhet för frilansmusiker inom genrer som jazz, konstmusik samt folk- och 
världsmusik. Nordiska Kammarorkestern (NKO) sprider västerländsk konstmusik till länets 
medborgare. NKO samarbetar med världsartister och skapar crossover-konserter. 
Ungdomsensembler och mötesplatser för unga musiker är en viktig del av Musik 
Västernorrlands främjande arbete. 
 
Teater Västernorrland är länets egen teater och producerar en bred repertoar av hög 
konstnärlig kvalitet för barn, unga och vuxna. Teatern finns nära publiken genom ett levande 
teaterhus och en bred turnéverksamhet. Med en fast skådespelarensemble och ett helt hus fyllt 
med ateljéer och verkstäder erbjuds lokalt producerad scenkonst. Teatern bedriver även en 
omfattande pedagogisk verksamhet för barn och unga, ger stöd till amatörteaterföreningar och 
erbjuder aktiviteter på fritiden. 
 
Strategiska mål för scenkonst 
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• scenkonsten når fler människor. 
• vi verkar för breddat deltagande och bygger relationer med ny publik. 
• arrangörsled och mottagarkapacitet är starka i hela länet. 
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• utbyten och samverkan på regional, interregional, nationell och internationell nivå 
bidrar till bredd och utveckling. 

• barn och unga har jämlik tillgång till eget skapande och professionellt kulturutbud. 
• nyskapande uttryck, konstnärlig kvalitet och en bredd av genrer och kulturuttryck 

främjas. 
• möjligheterna för professionella kulturskapare inom scenkonst att verka och utvecklas 

är goda. 
• tillgång till ett professionellt utbud i hela länet är möjligt genom återväxt och god 

kompetensförsörjning inom scenkonstområdet. 
• möten mellan professionella och ideella aktörer skapar en scenkonst med både bredd 

och spets.  

Spelkultur 
Spelkulturen är en bransch och ett intresseområde som sysselsätter, engagerar och stimulerar 
en stor andel av befolkningen, inte minst barn och unga. Inom begreppet ryms olika former av 
spel och spelrelaterade grenar som till exempel digitala spel, rollspel, brädspel och lajv. 
Spelkultur har en stor roll i samhället när det handlar om att engagera människor i olika åldrar 
och skapa nya gemenskaper. Spelkulturen ger utlopp för kreativitet och gemenskap i en 
kulturform där medskapandet är starkt. Spel kan även vara en resurs för lärande. Interaktiva 
och digitala spel är en bransch under utveckling i Västernorrland.  
 
Inom spelkultur används olika kulturformer ofta på nya sätt eller i nya kombinationer. 
Spelföreningar är idag viktiga kulturutövare och kulturaktörer i regionen. Spelkulturen är en 
kulturform som en stor del av befolkningen ägnar sig åt och i synnerhet unga. 80 procent av 
dagens unga ägnar sig åt digital spelkultur. Det är en kulturform som ständigt är i utveckling 
och som tar allt större plats i samhället.  
  
Strategiska mål för spelkultur 
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• vi har etablerade nätverk som ökar kunskapen om hur spelkulturområdet kan 
utvecklas. 

• vi stödjer initiativ för en mer jämställd och öppen spelkultur.  
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Genomförande 
Kulturplanens genomförande vilar på olika aktörers gemensamma arbete. Målsättningarna 
följs upp genom dialoger med samverkansparter och i de verktyg för uppföljning som 
utvecklats och anpassats för varje verksamhet. Kulturplanen kommer i sin helhet att följas upp 
löpande under planperioden samt vid periodens slut. För regional kulturpolitisk utveckling 
krävs flernivåsamverkan, långsiktig finansiering, överenskommelser och uppdrag samt 
strategiska insatser. Tillsammans är regionala institutioner, civilsamhället och ideella aktörer 
centrala för att uppfylla kulturplanens mål.  
 

Arbetssätt 
Vi har identifierat ett antal arbetssätt som kännetecknar hållbar samverkan och som skapar 
förutsättningar för att nå gemensamma målsättningar. Hur arbetssätten beaktas kommer att 
följas upp och utvärderas på en övergripande nivå. 
 
Arbetsvillkor och arbetsmöjligheter 
Hög kvalitet och efterfrågan innebär inte alltid att upphovspersonen får ut rimlig ersättning. 
Vi behöver följa arvodesrekommendationer och verka tillsammans för att professionella 
utövare ska kunna leva och utvecklas i Västernorrland. Upphovsrätt, MU-avtal, branschernas 
arvodesrekommendationer och ramavtal samt principerna om armlängds avstånd och 
konstnärlig frihet är viktiga. Stärkt dialog med konstnärliga centrumbildningar som kan föra 
de professionella utövarnas talan är viktigt. Konstnärliga residens och stipendier är verktyg 
för att utövarna ska kunna fokusera på att utveckla sitt konstnärskap. Produktionsstöd, 
arvoderade konstnärliga uppdrag och avtal ger social trygghet för konstnärliga utövare.   
 
Digitaliseringens möjligheter 
Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi bidra med ett verktyg för konstnärlig 
utveckling, fördjupning, ökad delaktighet och tillgänglighet. Vi behöver fortsätta att utveckla 
den digitala kompetensen för en jämlik tillgång till information och kunskap, samt för 
möjlighet till eget skapande och deltagande i konst- och kulturlivet. Kulturaktörerna behöver 
fortsatt stärka kompetensen inom digital förmedling och tillgängliga produktioner.  
 
Förbättra våra förutsättningar  
En förutsättning för att de gemensamma prioriteringarna ska kunna genomföras är att vi 
arbetar långsiktigt och strategiskt. Med siktet att bidra till lagar, regler och resurser som ger 
oss förutsättningar att nå våra mål, för vi fram så väl förslag till förbättringar, som behov och 
problem till nationell- och EU-nivå. I arbetet samverkar vi med andra aktörer, organisationer 
och geografier för att bli starka tillsammans och formulera tydliga budskap.  
 
Gemensamma prioriteringar 
För att målen ska nås behövs gemensam planering och gemensamma prioriteringar, så att 
medel och resurser kan verka tillsammans. Mål och prioriteringar behöver utvärderas i 
samverkan eftersom kulturplanens genomförande vilar på ett flertal organisationer, 
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institutioner samt ideella aktörer. För olika samverkansorgan ska årliga prioriteringar och 
aktivitetsplaner tas fram.  
 
Jämlik tillgång 
Kulturinstitutioner med regional och statlig finansiering har i uppdrag att nå ut i hela regionen 
och verka för jämlik tillgång, inte minst för barn och unga. För att alla ska ha möjlighet att 
delta utifrån sina förutsättningar kan särskilda anpassningar behövas. Dialoger med 
kommunala aktörer och stärkt samverkan med arrangörer, civilsamhälle och publik är viktiga 
verktyg för att säkerställa att kulturen når alla medborgare. 
 
Kompetens 
Omvärldsbevakning och sakkunskap är vägledande vid beslut. När kunskap behövs för att 
identifiera nödvändiga förändringar och satsningar genomförs utredningar eller översyner, så 
att förslag på förändringar och utveckling kan föreslås.  
 
Långsiktighet  
Verksamheterna behöver kunna planera långsiktigt och prioritera sitt grunduppdrag och 
överenskommen utveckling. Genom gemensamma finansieringsmodeller och 
överenskommelser skapas hållbara resurser.   
 
Nya initiativ och projekt 
Vi behöver vara öppna för nya initiativ och samverkan som gynnar hela regionen eftersom 
människor engagerar sig på nya sätt kring viktiga frågor.  Utvecklingsprojekt och initiativ 
som leder till metodutveckling och ny kunskap är viktiga för både kulturområden och aktörer. 
Utvecklingsinitiativ som syftar till att etablera ny långsiktig verksamhet behöver bygga på 
gemensamma prioriteringar. Implementering och finansiering bör planeras tidigt. För att ta del 
i större utlysningar av medel på lokal, regional, nationell och EU-nivå samverkar vi för att 
underlätta för kulturaktörer att söka stöd till projekt och satsningar. 
 
Strategiska samverkansformer  
Effektiva och strategiska samverkansformer är en förutsättning för att nå målen, inte minst 
genom medfinansiering av utvecklingssatsningar. Regionens aktörer behöver agera 
tillsammans, skapa möjligheter för gemensamma resurser och utveckla strategisk kompetens. 
Befintliga samverkansstrukturer, nätverk och uppdrag ska ses över och utvecklas kontinuerligt 
för att nå sina syften.  
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Samverkan 
För genomförandet av kulturplanen är funktionell samverkan central. Det betyder att vi 
använder oss av de samverkanskonstellationer som är mest funktionella för att nå målen i det 
regionala utvecklingsarbetet. För att samverkan också ska vara effektiv är det viktigt att syftet 
beskrivs tydligt och att samverkan kan ske både i mer formaliserade och tillfälliga strukturer. 
Planering, arbetsordning och ansvar ska tydliggöras i respektive samverkansstruktur. Årliga 
prioriteringar för samverkan, utifrån kulturplanens målsättningar, ska tas fram gemensamt.  
 
Viktiga samverkansformer 
Kulturaktörer i länet bjuds in till dialoger och mötesplatser i syfte att möjliggöra 
utvecklingssatsningar och initiativ. Strukturer för att skapa sektorsövergripande samverkan är 
vitala för regional utveckling.  Inom varje kulturområde finns en mängd viktiga nätverk och 
samverkansstrukturer. Här presenteras ett urval av samverkansorgan som bidrar till 
kulturplanens uppfyllande. 
 
Länets kommuner är viktiga aktörer i kulturplanens genomförande. Kommunala verksamheter 
som kulturskolor, folkbibliotek, konsthallar och museer är betydande mötesplatser och arenor 
för kultur. Regelbundna och utmaningsdrivna samverkansforum är viktiga för kulturplanens 
genomförande eftersom målsättningarna kräver samverkan mellan kommunal och regional 
nivå. Ett kulturforum som främjar kulturutveckling samt regional och interkommunal 
samverkan utifrån gemensamma målsättningar är en förutsättning för kulturplanens 
genomförande.  
 
Ett aktivt föreningsliv och en stark ideell sektor ger invånarna både social gemenskap och 
livskvalitet. Samverkan med civilsamhällets aktörer är en förutsättning för ett rikt kulturliv i 
hela länet. För kulturplanens genomförande sker samverkan främst med 
distriktsorganisationerna som i sin tur samlar de lokala aktörerna. 
 
För formell dialog med de professionella utövarna genomförs samråd med representanter för 
medlemsorganisationerna i Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) 
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen.  
 
Arrangörslyftet är en långsiktig samverkan där länets kommuner, Region Västernorrland och 
Scenkonst Västernorrland tillsammans växlar upp medel för kulturarrangemang i regionens 
kommuner. Arrangörslyftet administreras av Riksteatern Västernorrland. 
 
Kulturarv i Västernorrland och Västernorrlands hembygdsråd är viktiga nätverk för 
genomförandet av Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. Samverkan sker även 
fortlöpande med Länsstyrelsen Västernorrland genom implementering och uppföljning av det 
gemensamma programmet.  
 



 
 

 Datum Dnr Sida 
 2022-09-21 21NHU202 27(30) 

 
 
 
Det finns ett nätverk för utveckling av det främjande arbetet inom de regionala 
kulturverksamheterna. Nätverket är en förutsättning för att skapa regional samverkan och 
samordning över kultur- och konstformer. 
 
Kultur i norr är de fyra nordligaste regionernas samverkansstruktur för konst- och 
kulturpolitisk utveckling, utifrån gemensamma målsättningar i det kulturpolitiska 
positionspapperet. Inom Kultur i norr genomförs bland annat mötesplatser, kunskapshöjande 
insatser och dialoger med viktiga aktörer. Samverkan inom olika konst och kulturområden 
sker bland annat genom kulturpolitisk samverkan, fortbildningsinsatser, kollegialt utbyte, 
utvecklingssatsningar och utbudssamverkan. Västernorrland ser en styrka i att samverka med 
de övriga regionerna i norr utifrån gemensamma prioriteringar och förutsättningar. Genom en 
fortsatt utveckling av norrlänssamarbetet kan gemensamma utmaningar överbryggas och 
tillgängligheten till kultur öka. Norrlänen ser särskilt ett behov av att utveckla det kollegiala 
samarbetet kring analys och uppföljning av det stående arbetet med kulturplaneprocessen. 
 
Genom kommunalförbundet Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD), där 
regionerna Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland ingår, görs 
musikteater och dans tillgänglig för alla i de fyra nordligaste regionerna. NMD har statligt 
stöd för att skapa förutsättningar för turnéutbyte i de fyra nordligaste regionerna. De 
ensembler som ingår i nätverket är Norrlandsoperan, Norrdans, barn- och ungdomsoperan 
inom Estrad Norr, samt Piteå kammaropera. 
 

Uppdrag och uppföljning 
Region Västernorrland ansvarar för kulturplanens uppföljning samt för att utforma metoder 
och genomföra utvärdering. Eftersom kulturplanen är en del av det regionala 
utvecklingsarbetet bidrar den till uppföljningen av RUS. 
  
Utifrån kulturplanens mål tar verksamheterna inom kultursamverkansmodellen fram årliga 
prioriteringar. Prioriteringarna, tillsammans med identifierade utvecklingsområden, ligger till 
grund för Region Västernorrlands ansökan om statligt stöd från Kulturrådet. Kulturplanen och 
de årliga prioriteringarna följs upp genom samråd, dialoger och skriftliga redovisningar. 
Statistik redovisas i kulturdatabasen, det verktyg som Kulturrådet tillhandahåller. 
Kultursamverkansmodellen följs även upp genom särskilda uppgiftsinsamlingar och dialoger 
med det samverkansråd som är kopplat till Kulturrådet.  
  
Kulturplanens mål är styrande för bedömningen av regionala verksamhetsstöd, 
utvecklingsmedel, projektstöd och stipendier. Stöden hanteras utifrån fastställda riktlinjer för 
stödgivning. Organisationer med regionala anslag förväntas följa gällande riktlinjer, 
branschstandarder och arvodesrekommendationer i sin verksamhet. För verksamheter med 
större regionalt anslag tas uppdragsbeskrivningar fram som följs upp årligen i samråd. För 
samfinansierade verksamheter tas ägardirektiv och uppdragsavtal fram gemensamt med 
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stiftelsebildare samt aktieägare och verksamheterna följs då upp utifrån ägarpolicy och 
gällande riktlinjer.   
  

Finansiering 
I kultursamverkansmodellen samfinansieras kulturplanens genomförande av ett samspel av 
regionala, statliga och kommunala medel. Här finns möjligheter till flernivåsamverkan.  
  
Regionen fattar årligen beslut om finansiering i ordinarie budgetprocess. De beslutade 
verksamhetsanslagen växlas sedan upp med statliga medel. Storleken på de statliga medlen 
bygger dels på de prioriteringar och utvecklingsområden som beskrivits i ansökan och dels på 
regionens ekonomiska ambitioner. De årliga verksamhetsanslagen kan kompletteras med 
hjälp av statliga utvecklingsmedel: tillfälliga medel för utveckling av verksamhet eller 
projekt. Även dessa kräver en samverkanslogik mellan flera parter. 
 
För regionala kulturverksamheter där regionen är delägare liksom stiftelsebildare tillsammans 
med en kommun matchas det regionala och statliga stödet med kommunala stöd enligt avtal.  
 
För att samverkansmodellen ska vara ett verktyg för utveckling krävs ökade resurser för nya 
kulturområden och särskilda insatser.  
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Genomförda dialoger 
2021  25 februari – Nätverksträff regionala kulturkonsulenter  

16 mars – Samverkansträff med verksamheter inom KSAM  
25 mars – Kulturdialog  
9 april – Regional dialog Kulturrådet  
14 april – KLYS-samråd  
14 april – Workshop Teater Västernorrland  
15–16 april – Nationell Samverkanskonferens, Kulturrådet   
15 april – Uppföljningsdialog Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland  
16 april – Kulturforum  
16 april – Workshop Regional biblioteksverksamhet  
19 april – Dialog Västernorrlands Hembygdsförbund  
19 april – Workshop Hemslöjdsverksamheten  
19 april – Workshop Föreningsarkivet  
19 april – Workshop Musik Västernorrland  
22 april – Workshop Stiftelsen Länsmuseum Västernorrland  
22 april – Ägarforum Scenkonst Västernorrland AB 
23 april – Workshop Riksteatern Västernorrland  
26 april – Workshop Norrdans  
29 april – Workshop Konst Västernorrland  
4 maj – Dialog Synskadades Riksförbund 
10 maj – Dialog Kulturarv Västernorrland  
10 maj – Dialog Folkbildning  
12 maj – Workshop Näringslivsarkiv i Norrland  
4 juni – Dialog Viermie K  
23 augusti – Intern Kulturplanworkshop  
24 augusti – Dialog kulturella och kreativa branscher 
24 augusti – Dialog designområdet  
31 augusti – Klusterdialog Musikområdet  
1 september – Klusterdialog Teater, dans och cirkus  
6 september – Klusterdialog litteratur, läsfrämjande och bibliotek  
9 september – Klusterdialog Kulturarv och kulturmiljö  
13 september – Klusterdialog slöjd, form och bildkonst  
21 september – Klusterdialog film och rörlig bild  
1 oktober – Kulturting Norr tillsammans med Kultur i Norr  
7 oktober – Kommundialog Örnsköldsvik  
13 oktober – Samverkansträff  
14 oktober – Dialog Konstnärsnämnden och Kultur i Norr  
18 oktober – KLYS-samråd med Jämtland Härjedalen  
19 oktober – Inspirationsdag KKN 
21 oktober – Kommundialog Timrå  
22 oktober – Kommundialog Kramfors 
26 oktober – Ägarforum Scenkonst Västernorrland AB   
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27 oktober – Kommundialog Sundsvall  
28 oktober – Dialog Folkhögskolor  
29 oktober – Dialog besöksnäring  
8 november – Kommundialog Ånge  
8 november – Dialog arrangörer  
9 november – Dialog kulturella och kreativa branscher 
10 november – Advisory Board Örnsköldsvik  
15 november – Dialog lokalägande föreningar  
16 november – Dialog Scenkonst Västernorrland AB 
16 november – Dialog Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland  
16 november – Kommundialog Sollefteå  
17 november – Mittnordiska kulturdagar  
18 november – Dialog Besöksnäringen  
18 november – Kommundialog Härnösand  
18 november – Dialog Riksteatern Västernorrland  
21 november – Dialog Ideell kulturallians  
25 november – Morgonsamling Regional utveckling  
26 november – Kulturforum  
26 november – Dialog Föreningsarkivet   
28 november – Dialog Folkhögskolor RVN  
30 november – Dialog Hemslöjdskonsulenterna  
3 december – Dialog Näringslivsarkiv i Norrland  
3 december – Dialog Regional Biblioteksverksamhet  
6 december – Dialog Konst Västernorrland  
8 december – Dialog Arrangörer  
16 december – Dialog Tillgänglighet  
20 december – Dialog Folkbildning Mittnorrland  
22 december – Dialog Kulturskolor  
 

2022  10 januari – Dialog nationella minoriteter  
2 februari – Framtidsdag förankring  
14 februari – KLYS-samråd med Jämtland Härjedalen förankring  
17 februari – Nätverksträff regionala kulturkonsulenter förankring  
18 februari – Kulturforum förankring  
22 februari – Konsthandläggarna förankring  
22 februari – Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland förankring  
23 februari – Film Västernorrland förankring  
24 februari – Teater Västernorrland förankring  
24 februari – Musik Västernorrland förankring  
24 februari – Norrdans förankring  
25 februari – Konst Västernorrland förankring  
3 mars – Regional utveckling förankring  
3 mars – Föreningsarkivet förankring  
3 mars – Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland förankring  
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Kulturprogram
Härnösands kommun 
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Formalia
Planen antogs i kommunfullmäktige 
den xxxx 2020 och gäller fram till 
xxxx xxxx

Med kulturprogrammet som grund 
ska Härnösand fortsätta utvecklas 
som kulturkommun med ett rikt 
kulturliv för alla! 
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Härnösand är en 
levande mötesplats där 
nya idéer föds, där ett 
generöst kulturliv ger 
estetiska upplevelser 
och skaparglädje, där 
konsten är obunden 
och fri och kulturen en 
förvandlande kraft i 
samhällsutvecklingen.
HÄRNÖSANDS KOMMUNS KULTURVISION

Sammanfattning
Kulturprogrammet anger målen 
för hur Härnösands kommun ska 
jobba med kultur fram till 2025. 
Programmet ska fungera som ett 
stöd vid prioriteringar och val. 
Kulturprogrammet är resultatet 
av många samtal, workshops 
och dialoger med bland annat 
tjänstepersoner, allmänheten och 
kulturaktörer.
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Konst och kultur är en självklar del 
av vårt samhälle och av oss som 
människor. Via konst och kultur 
kommer vi på ett personligt plan i 
kontakt med våra egna och andras 
känslor, erfarenheter, perspektiv, 
visioner och drömmar. Tillgången 
till och skapandet av kultur utvecklar 
förmågor hos människor som vårt 
samhälle är i behov av för att må 
bra. Kulturen utgör också till stor del 
platsens identitet och är grundläggande 
för vår demokrati. Därför är närvaron 
av kultur avgörande för en hållbar 
utveckling av Härnösand.

OM KULTURPROGRAMMET

Kulturprogrammet är ett 
kommunövergripande styrdokument 
och beskriver den riktning och 
utveckling som Härnösands kommun 
ska arbeta med fram till 2025. Det 
ska kunna fungera som ett stöd vid 
prioriteringar och val. Det långsiktiga 
perspektivet skapar förutsättningar 
för kloka beslut där kulturen är en 
gemensam kraft och tillgång.

Målen i kulturprogrammet riktar sig 
till alla som lever, bor och verkar i 

Härnösands kommun och vill bidra 
till att kulturen fortsätter vara en fri 
kreativ kraft och samhällsutvecklare. 
För att genomföra kulturprogrammet 
krävs ett arbete med gemensam 
kraft där alla bidrar till att svara mot 
uppsatta mål och riktlinjer. Ansvaret 
för ett levande kulturliv kan betraktas 
som ett partnerskap mellan den 
ideella sektorn, det fria kulturlivet, 
kulturinstitutionerna och offentliga 
aktörer.

Kulturprogrammet spelar en viktig 
roll i förhållande till riktlinjer 
och planer som tas fram inom 
Härnösands kommuns förvaltningar 
och bolag. Här föreslås programmet 
fungera som kunskapskälla och 
riktningsvisare för hur kulturens 
olika aspekter kan eller bör vägas in 
i det strategiska arbetet samt bidra 
till ökad samverkan i den operativa 
verksamheten.

Med kulturprogrammet följer 
ett antal kommunövergripande 
ställningstaganden som är exempel 
på insatser som Härnösands 
kommun kan genomföra för att nå 

de visioner och mål som beskrivs i 
kulturprogrammet. 

LÄSANVISNING

I sista delen av dokumentet finns 
en ordlista som stöd för förståelsen 
av begrepp och uttryck. Utöver 
dessa finns några viktiga begrepp att 
redogöra för:

När Härnösand omnämns i 
programmet är det Härnösands 
kommun som geografisk plats som 
avses, med Härnösands kommun avses 
den kommunala organisationen i sin 
helhet. Begreppen konst och kultur 
är breda och omfamnar en mängd 
aspekter och dimensioner vilka 
kommer att förtydligas längre fram 
i dokumentet. Förenklat menas med 
konst oftast konstnärliga uttryck i 
olika former, till exempel bildkonst, 
scenkonst, musik, film eller litteratur, 
medan kultur är ett större och bredare 
begrepp för all form av kultur och 
kulturens roll i samhället. All konst är 
kultur men all kultur är inte konst.

Inledning
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Nedan presenteras en kort förklaring 
av kulturen i Härnösand.

KULTUR I HÄRNÖSAND

För en kommun av Härnösands 
storlek finns här konst av ovanligt 
hög kvalitet, ett brett kulturutbud 
och en stor variation av olika 
kulturuttryck. Den offentligt 
organiserad kulturverksamheten 
i Härnösand är väl utvecklad och 
etablerad med både konsthall, teater 
och arenor för musik, utställning , 

litteratur och dans.  Institutionerna är 
tillsammans med alla professionella 
kulturskapare, kulturföreningarna och 
civil samhällets aktörer drivkrafter 
som bidrar till vårt levande 
kulturliv. Kulturen är i Härnösand 
en styrka att bygga ett hållbart 
samhälle på. Det återspeglas i att 
kulturperspektivet inkluderas i andra 
styrande dokument, vid den fysiska 
planeringen och som en röd tråd från 
utbildning till arbete.  

På senare år har Härnösand placerat 
sig högt i förhållande till många 
kommuner i Sverige gällande 
investeringar i konst och kultur. För 
att fortsätta hålla den höga kvalitet 
och den kulturella infrastruktur 
som finns i Härnösand är det 
viktigt att samlas kring mål och 
prioriteringar som möter både de 
möjligheter och utmaningar som 
finns nu och i framtiden. I det här 
kulturprogrammet får du läsa mer om 
precis det.
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Utgångspunkterna för 
kulturprogrammet och kulturarbete i 
stort är kommunala mål och visioner, 
perspektivfrågor och kultur som 
hållbar utveckling.

HÄRNÖSANDS KOMMUNS KULTURVISION

Härnösand är en levande mötesplats 
där nya idéer föds, där ett generöst 
kulturliv ger estetiska upplevelser och 
skaparglädje, där konsten är obunden 
och fri och kulturen en förvandlande 
kraft i samhällsutvecklingen. 

POLITISK MÅLBILD (2020)

Visionen är att bygga en hållbar 
framtid i Härnösand. En framtid där 
våra liv ska vara i balans med miljön. 

TILLVÄXTSTRATEGI

Härnösands tillväxtstrategi är ett av 
kommunens styrande dokument och 
har tagits fram genom dialoger med 
näringslivet, kommunens invånare, 
föreningslivet, myndigheter och den 
kommunala organisationen.

Strategin tar sikte på år 2040 
med målbilden ”Mitt Härnösand 
– Tillsammans i en kreativ och 
företagsam livsmiljö” med 30 000 
medborgare och 11 500 arbetstillfällen.

För att uppnå målbilden finns de sex 
delstrategierna:
• Gemensam kraft

• Utbildnings som får människor att växa

• Företagsamhet

• Den trygga och personliga livsmiljön

• Hållbarhet genomsyrar allt

• Infrastruktur – basen för utveckling.

FRAMTIDSBILDER

När arbetet med kulturprogrammet 
inleddes gjordes en workshop med 
kommunens alla förvaltningar för 
att ta fram en övergripande målbild 
för översiktsplan 2040 och det nya 
kulturprogrammet. Resultatet av 
arbetet var dessa fyra inriktningar.

Utgångspunkter

Nära &  
välkomnande

Företagsamt & 
framåtsträvande

Kretsloppsfrämjande 
& förnybar

Multifunktionellt 
& multikulturellt

• Sammanhållen
• Livskraftig
• Levande
• Trygg

• Digitalt
• Företagsamt
• Kreativt
• Visionärt

• Självförsörjande
• Energieffektivt
• Cirkulärt  

centrum
• Klimatanpassat

• Flexibelt
• Kunskaps- 

centrum
• Kulturfrämjande
• Infrastruktur

NÄRA & VÄLKOMNANDE  
I Härnösand är alla välkomna och kan 
hitta sin personliga livsmiljö. Här har både 
besökare och invånare nära till varandra, 
till våra sju kommundelar, kranskommuner 
och resterande delar av landet genom en 
infrastruktur som är basen för utveckling.

FÖRETAGSAMT & FRAMÅTSTRÄVANDE  
I Härnösand är vi stolta över våra 
framgångar och alla är engagerade och 
företagsamma – på egen hand eller med 
gemensam kraft, i företag, organisationer 
och nätverk. Möten mellan människor leder 
till kreativitet, nytänkande och utveckling.

KRETSLOPPSFRÄMJANDE & 
FÖRNYBART   
I Härnösand lever vi som vi lär och visar 
vägen till ett samhälle där människan 
är i balans med miljön. All utveckling 
genomsyras av hållbarhet och gemensamt 
engagemang för en robust vardag.  

MULTIFUNKTIONELLT & 
MULTIKULTURELLT  
I Härnösand planerar vi med ekosystemets 
alla tjänster i tanken för en levande kommun 
som har flera syften, för både människa 
och miljö. En kulturell infrastruktur skapar 
förutsättningar för ett kulturliv med 
mångfald och dragningskraft som lyser 
starkt i samhällsbygget och i möten med 
människor. Utbildning som grundar föder 
ett kunskapscentrum med bredd och spets.
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KULTUR SOM HÅLLBAR UTVECKLING

Härnösand betraktar kultur som 
hållbar utveckling. Kulturen är 
helt enkelt en självklarhet för att 
kommunen ska uppnå sina målbilder 
inför framtiden. Arbetet kan 
förtydligas genom att belysa kulturen 
som en övergripande, alltäckande 
hållbarhetsdimension. 

Kultur som hållbar utveckling 
(en allomfattande roll)

Det innebär förståelse för att 
kulturens meningsskapande är i 
fokus, att kulturen är en del av vårt 
sätt att leva, helt integrerad i vår 
vardag och livsstil. Av nödvändighet 
rymmer det både miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekter.

“Culture is who we are and what shapes 
our identity. No development can be 
sustainable without including culture” - 
UNESCO

 

ÅTTA ASPEKTER AV KULTUR

Aspektpolitik handlar om hur 
kulturen kan användas och bidra 
inom andra områden som utbildning, 
regional tillväxt, hälsa och miljö. 
För att förtydliga kulturens roll i 
Härnösands samhällsutveckling 
har kulturprogrammet tagit stöd 
av Jonas Alwalls (lektor på Urbana 
studier, Malmö högskola) modell 
om åtta aspekter av kultur. Alwalls 
uppställning visar på flera olika 
dimensioner av kultur och gör det 
enklare att se på vilket sätt kultur kan 
bidra i många av våra mest angelägna 
samhällsfrågor.

1. Kultur som arv – Det som 
förbinder oss och framtiden med 
vår historia och vårt förflutna.

2. Kultur som kreativitet – 
Nyskapande utveckling som 
nyfiket för oss framåt.

3. Kultur som kulturutbud - 
Tillgång till kulturformer och 
kulturuttryck för de som utövar 
och upplever.

4. Kultur som upplevelse – Hur 
kulturen förmedlar intryck och 
väcker känslor hos den som tar 
del av den. 

5. Kultur som mångkultur – 
Mångfald och kulturmöten 
mellan exempelvis besökare och 
invånare. 

6. Kultur som resurs för hälsa och 
välbefinnande – En preventiv 
roll för att förebygga ohälsa och 
sociala problem. Kan tas i bruk av 
många välfärdsverksamheter.

7. Kultur som lärande – En källa 
till kunskap samt personlig och 
gemensam utveckling, exempelvis 
genom utbildningsväsendet, 
kulturinstitutioner eller 
företagande. 

8. Kultur i form av kulturella och 
estetiska värden – Platsens 
attraktivitet, byggnader, offentlig 
konst, arkitektur och grönska 
genom stadsplanering.
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PERSPEKTIVFRÅGOR

Det är viktigt att flera perspektiv 
beaktas i allt arbete som rör kultur. 
Vissa gånger krävs särskilt fokus 
på en målgrupp men generellt ska 
perspektiven nedan alltid inkluderas:

• Demokrati & mänskliga rättigheter 
– Alla ska ha möjlighet att ta del 
av kultur, själva skapa kultur och 
påverka kulturen. Konstnärers och 
kulturutövares yttrandefrihet ska 
vara tryggad och klimatet gynnsamt 
för den konstnärliga friheten. 

• Jämlikhet/intersektionalitet 
– Oavsett kön, klass, etnicitet, 
funktionalitet, sexualitet etcetera 
ska alla människor få ta del 
av, känna sig representerade 
och ha möjlighet att påverka 
kulturutbudet i Härnösand (läs 
mer i ordlistan).

• Barn och unga – Barn och 
ungdomar ska under hela sin 
uppväxt ha nära och enkel tillgång 
till kulturupplevelser på fritiden, i 
förskola och skola. 

• Tillgänglighet – Alla ska kunna 
ta del av kulturlivet och utöva 

kultur på jämlika villkor oavsett 
funktionsförmåga.

• Folkhälsa – Kultur ska vara 
en prioriterad fråga ut ett 
folkhälsoperspektiv och användas 
för att stimulera och upprätthålla 
hälsa och välbefinnande hos 
invånare och besökare.

Kroppsstorlek

Sexualitet

Socio-ekonomi/ 
Klass

Kön

Könsidentitet

SpråkÅlder

Utbildning

Geografisk 
plats

Hudfärg

Religion
Tro

Funktionalitet
Etnicitet
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KONSTENS EGENVÄRDE

Konstens egenvärde är ett öppet 
begrepp och konstnärliga uttryck 
och former är i konstant rörelse. Nya 
konstformer och riktningar uppstår, 
överskrids och smälts samman. 
Förändringen är inbyggd i den 
kreativa process som är grunden för 
allt skapande. Definitionen av vad som 
menas med konst och kultur förändras 
över tid. När konsten skildrar, gestaltar 
och sätter den gemensamma samtiden 
i ett sammanhang kan den därför 
bidra med reflektion och förståelse 
av vår historia och nutid, men även 
inspirera till förändring av värderingar, 
normer och samhällssyn. 

Konstutövarens frihet och konstens 
egenvärde är grunden för all 
konstnärlig verksamhet. Det 
konstnärliga skapandet och uttrycket 
äger sitt egenvärde och är inte i 
första hand ett medel för att nå 
andra mål. Satsningar på konst och 
kultur behöver inte motiveras med 
andra syften. Att värna konstens 
självständighet innebär att skapa rum 
och ge plats för risktagande och det 
oförutsägbara.

För att konst och kultur i alla 
dess former fortsatt ska vara en 
grundläggande del av vår gemensamma 
välfärd behöver dess förutsättningar 
och utmaningar tas på allvar genom ett 
medvetet och strategiskt arbete. Detta 
för att säkerställa förutsättningarna att 
konsten är fri, obunden och livskraftig 
och kulturlivet rikt på mångfald, 
uttryck och berättelser.

Armlängds avstånd är ett centralt 
och vedertaget begrepp inom hela 
kulturpolitikområdet. Principen är 
till för att reglera maktförhållanden 
och se till att varken politiker, 
tjänstepersoner eller andra som har 
makt att fördela resurser inte påverkar 
eller styr det konstnärliga arbetet. 
Armlängds avstånd reglerar också 
ansvarsfördelningen mellan politiker 
och tjänstepersoner.

När stöd ges till kulturskapande kan 
det vara relevant att ha åsikter om 
arbetsvillkor och förutsättningar men 
inte om slutprodukten, det vill säga 
själva föreställningen, konstverket 
eller konserten. Rätten till ett fritt 
konstnärligt skapande är fastslagen i 
yttrandefrihetsgrundlagen.
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Kulturprogrammet belyser konst- och 
kulturområdet genom tre dimensioner, 
kulturpolitisk, konstpolitisk och 
samhällspolitisk dimension. Varje 
dimension innehåller ett övergripande 
mål och ett antal delmål. Kulturen 
är ett ekosystem där alla delar 

förutsätter och är beroende av 
varandra. Det gör att dimensionerna 
överlappar, förmerar och är beroende 
av varandra för att uppnå den 
helhet som är programmets avsikt. 
En framgångsrik kulturpolitik 
beaktar alla tre dimensionerna för 

att nå ett långsiktigt och hållbart 
utvecklingsarbete. För att lyckas 
krävs också samverkan med 
lokala aktörer, civilsamhälle och 
näringsliv. Tillsammans utvecklar 
de tre dimensionerna den kulturella 
infrastrukturen. 

Tre  
dimensioner 
av kultur
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Den kulturpolitiska dimensionen ska 
främja ett levande och oberoende 
kulturliv för alla. Insatser som 
leder till att fler invånare deltar i 
kulturlivet ska initieras och stödjas. 
Den som önskar ska ha möjlighet 
att både uppleva och skapa kultur 
oavsett bostadsort, ålder eller andra 
förutsättningar. Individen är i fokus 
och avsikten är att bredda kulturens 
bas och erbjuda mötesplatser som 
underlättar för invånare och besökare 
att delta i, utveckla och skapa konst 
och kultur i Härnösand.

Kulturpolitikens insatser riktas 
till bland annat civilsamhället, 
det fria kulturlivet, kulturarv, 
kulturturism, kultur för barn, unga 
och äldre. Dimensionen berör både 
amatörverksamhet och professionell 
verksamhet. Flera berättelser och 
röster ska ges utrymme i Härnösand. 
Representativitet är centralt i 
allt arbete och en förutsättning 
för ett socialt hållbart samhälle. 
För att främja allas möjlighet till 
kulturupplevelser och möjligheten 
att utveckla skapande förmågor 

ska kulturlivet i Härnösand vara 
tillgängligt för alla och nyttjas av fler. 

Huvudmål 

Kultur är en självklar del av 
vardagslivet i Härnösand.

Delmål 
• Kreativa mötesplatser 

• Ett tillgängligt kulturliv 

• Röst och representation 

• Kulturutbud med bredd och spets

• Barns och ungas, tillgång, 
delaktighet och inflytande

DELMÅL – KREATIVA MÖTESPLATSER 

Kreativa mötesplatser är ett 
fundament för möten och 
demokratiska samtal. De inbjuder till 
möten över åldrar, mellan geografiska 
områden, mellan amatör och 
professionell, mellan skapande och 
upplevelser, mellan det populära och 
det exklusiva. Mötesplatserna gör det 
möjligt för invånare och besökare att 
skapa egna kulturella sammanhang, 
men bidrar även till mångfald, 

medskapande och delaktighet. Fler 
kreativa mötesplatser ska skapas, 
befintliga ska värnas och skapandet 
av tillfälliga platser ska uppmuntras. 

Ändamålsenliga arenor och 
möteslokaler, både fysiska och 
digitala, är en förutsättning för att 
Härnösands kulturliv ska utvecklas. 
Professionella institutioner, 
kulturutövare och civilsamhällets 
kulturliv kan fortsätta att växa och 
utvecklas när de har tillgång till 
funktionella arenor. 

I andra sammanhang kan tillfälliga 
mötesplatser vara att föredra. Genom 
att arbeta med det tillfälliga som 
en medveten och hållbar strategi 
berikas människors livsmiljöer. 
Särskilt viktigt är det att uppmuntra 
spontanitet på offentliga platser där 
det finns ett flöde av människor 
och möten sker naturligt. På sådana 
platser kan kreativa mötesplatser 
utvecklas tillfälligt eller mer 
permanent för att göra kulturen mer 
tillgänglig, uppmuntra skapande, 
lärande eller deltagande.

KULTURPOLITISK DIMENSION
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Digitala mötesplatser spelar en 
allt större roll i samhället och är 
mycket viktiga för människor som 
av olika anledningar inte har tillgång 
till fysiska mötesplatser. Kulturen 
har en självklar plats i den digitala 
utvecklingen och Härnösands 
kommun ska följa och ha som 
ambition att ligga i framkant av 
utvecklingen, tillhandahålla digitala 
mötesplatser och uppmuntra andra 
aktörer till digital utveckling. 
Särskilt viktigt är det att utveckla 
möjligheterna att ta del av digital 
kultur för de grupper som har svårt 
att ta del av kultur på annat sätt.

DELMÅL – ETT TILLGÄNGLIGT 

KULTURLIV

Alla människor ska ha möjlighet att 
ta del av och utöva kultur. Därför 
måste kulturen vara tillgänglig för 
alla och tillgången till kultur och 
möjlighet till eget kulturskapande ska 
utvecklas och öka.

I alla Härnösands kommundelar ska 
det finnas möjlighet att ta del av och 
utöva kultur vilket bidrar till goda 
och personliga livsmiljöer. I arbetet 

med ett mer tillgängligt konst- och 
kulturliv är det viktigt att uppmuntra 
olika slags aktörer och engagemang. 
Ändamålsenliga lokaler är ofta en 
förutsättning för demokratiska möten 
och ett fungerande kulturliv i alla 
kommundelar.

Tillgänglighet för alla är ett pers-
pektiv som ska lyftas när nya 
lokaler för kultur ska utformas eller 
befintliga lokaler anpassas. Där 
kommunen själv är lokalägare ska 
föreningslivet uppmuntras genom 
subventionerade lokalkostnader.

För personer i behov av stöd för 
att kunna ta del av olika aktiviteter 
är det angeläget att säkra tillgång 
och tillgänglighet till kultur. Det 
gäller till exempel barn och unga 
med funktionsvariationer, personer 
i särskilda boenden, boenden inom 
omsorgen om funktionshindrade och 
öppna verksamheter för äldre. Såväl 
upplevelser som eget skapande ska 
vara ett självklart inslag i de boendes 
vardag. 

Forskning har påvisat ett tydligt 
samband mellan kultur och 

hälsa. Den sociala samvaron, 
möjlighet till rörelse och 
kreativitet som kulturutövande och 
kulturkonsumtion kan ge upphov till, 
kan vara gynnsam för människors 
hälsa. Kultur kan därför på flera 
sätt bidra till att stärka den sociala 
och fysiska hälsonivån i Härnösand. 
Kultur och bibliotek ska ses som en 
integrerad del i folkhälsoarbetet och 
samverkan bör stärkas och utvecklas 
inom gemensamma områden. För 
att öka tillgängligheten för fler 
målgrupper behöver samarbetsparter 
och resurser identifieras, stärkas och 
organiseras.

Människors olika förutsättningar 
ska återspeglas i kommunens olika 
ställningstaganden, aktiviteter 
och stöd till olika aktörer. Till 
exempel påverkar invånares socio-
ekonomiska status deras kulturvanor 
och kulturmönster. Även andra 
maktordningar påverkar den 
upplevda tillgången till kultur. 
Härnösands kommun har ett särskilt 
ansvar för att kulturella upplevelser 
finns närvarande i kommunens 
verksamheter.
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DELMÅL – RÖST OCH 

REPRESENTATION

Härnösand har invånare och besökare 
från övriga Sverige och världen. De 
representerar en bredd av kulturer 
och språk. Bland invånare och 
besökare finns både kulturutövare 
och kulturkonsumenter.

En mångfald av kulturyttringar och 
en bred kultursyn där olika röster 
och erfarenheter ges utrymme är 
ett villkor för att fler ska känna sig 
inkluderade i och representerade av 
kulturen i Härnösand. En mångfald 
inom kulturen ger också fler perspektiv, 
ifrågasätter normer och ökar kunskapen 
och förståelsen för människors olika 
livsvillkor. För att främja mänskliga 
rättigheter och för att uppfylla 
lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk är det särskilt angeläget 
att främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur och sitt kulturarv.

Samhället främjas genom samverkan 
och utbyte regionalt, nationellt, 
internationellt och interkulturellt. 
Interkulturell verksamhet definieras 

här som verksamhet som främjar 
etnisk och kulturell mångfald. Möten 
med och genom kultur kan vara ett 
sätt att främja integration och stödja 
människors etablering och trygghet, 
samtidigt som det befintliga samhället 
utvecklas av nya perspektiv och 
kulturyttringar.

DELMÅL – KULTURUTBUD MED BREDD 

OCH SPETS

I Härnösand ska ett rikt och varierat 
kulturutbud bidra till att öka platsens 
attraktivitet och lusten att leva, verka 
och skapa här eller komma hit som 
besökare. Ett livskraftigt kulturliv 
kommer av den dynamik som uppstår 
i samspelet mellan olika aktörer. Den 
medskapande breddkulturen, den 
professionella spetsverksamheten och 
företagare i kulturella och kreativa 
näringar stimulerar varandra och är 
varandras förutsättningar. 

Alla kulturaktörer ska ges möjlighet 
och utrymme att utvecklas och bidra 
till en mångfald av konstformer 
och kulturuttryck och stärka det 
mång-kulturella samspelet. Med 
gemensamma krafter skapas ett 
dynamiskt, mångfacetterat och 
engagerande kulturliv.
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För att uppnå det ska de unika och 
platsspecifika förutsättningarna i 
Härnösand i form av kommunala 
och andra mötesplatser för kultur 
värnas och utvecklas. Möten mellan 
professionella kulturaktörer och 
civilsamhället ska uppmuntras och 
de kulturella och kreativa näringarna 
ska stödjas för att ge Härnösand en 
än mer upplevelserik och hållbar 
kulturprofil.

I takt med samhällsutvecklingen 
förändras civilsamhällets engagemang 
i kulturlivet. Organisationsformer 
förändras och nya kulturuttryck 
växer fram. Härnösands kommun 
ska stötta och skapa förutsättningar 
för de unga och det oprövade. 
Flexibla och uppdaterade stödsystem 
som kompletterar mer trögrörliga 
stödformer är centrala för att stödja 
föreningslivet och civilsamhällets 
engagemang i deras fortsatta arbete 
och utveckling.  

DELMÅL - BARNS OCH UNGAS 

TILLGÅNG, DELAKTIGHET OCH 

INFLYTANDE 

Kultur ska vara en självklar del av 
barn och ungas uppväxt i Härnösand, 
både i skolan och på fritiden. I 
Härnösand ska barn och unga ha 
möjligheter att fritt uppleva och 
utöva kultur på sina egna villkor och 
på ett likvärdigt sett. Barn och unga 
är en heterogen grupp som består av 
en mångfald av individer.

Alla barn och unga i Härnösand ska 
ha nära tillgång till kulturlivet på 
sin fritid. Det egna skapandet står 
i centrum och det ska vara enkelt 
att ta del av ett varierat kulturutbud 
i form av utställningar, konserter 
och föreställningar. För att öka 
barns och ungas deltagande och 
delaktighet behövs olika insatser, 
till exempel skapande mötesplatser 
och möjlighet för unga att få stöd i 
att själva organisera och arrangera 

aktiviteter. Att ge barn och unga 
många olika konstnärliga verktyg för 
att uttrycka sig är att lägga grunden 
för morgondagens kulturskapare och 
samhällsmedborgare. Skapande barn 
blir skapande och kreativa vuxna som 
kan hantera och hitta lösningar i 
komplexa sammanhang.

Förskolan och skolan är plattformar 
där de allra flesta barn och unga 
nås oavsett bakgrund. Därför är det 
viktigt att kultur är en given del av 
elevens vardag. Estetiska lärprocesser 
och professionell kultur ska vara 
självklara delar i den pedagogiska 
verksamheten. Genom att uppleva 
kultur i skolan inspireras barn och 
ungdomar att prova på och utveckla 
sin egen skapande förmåga. Fokus på 
elevernas eget skapande är centralt. 
Efter avslutad grundskola ska alla 
elever i Härnösand ha upplevt en 
mångfald av kultur. 
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Konstpolitikens roll i Härnösand är 
att skapa goda förutsättningar för 
hållbara villkor för professionella 
kulturaktörer inom alla konstformer 
att kunna arbeta fritt och obundet.

Den kvalitativa konsten i alla dess 
uttryck och konstens självständiga 
ställning och egenvärde ska värnas.  

Med konst menas här gestaltande av 
händelser, idéer, tankar, erfarenheter 
och kunskap genom dans, teater, 
litteratur, film, musik, bildkonst och så 
vidare. Med professionell kulturskapare 
menas yrkesverksamma professionella 
utövare inom alla dessa områden.

 ”The earth without art is just eh”

Huvudmål

Den professionella kulturskaparens 
är en viktig del av Härnösand som 
en av byggstenarna i ett hållbart och 
demokratiskt samhälle.

Delmål
• Kvalitet och konstens egenvärde

• Verka i Härnösand

DELMÅL - KVALITET OCH KONSTENS 

EGENVÄRDE

Inom den nationella konstpolitiken 
understryks vikten av konstens 
självständighet och egenvärde. 
Konsten är produktivt på ett sätt 
som inte alltid är uppenbart. I och 
med konstens potential att ge nya 
perspektiv på fenomen, problem och 
normer har den ett stort värde som 
inte alltid kan mätas genom vanliga 
mätmetoder. Konst behöver alltså inte 
uppfylla något konkret, mätbart mål 
eller ha ett specifikt syfte.  Att satsa på 
konst är att satsa på det oförutsägbara, 
på utveckling och bildning av de 
människor som skapar och tar del av 
den. Konsten är i den meningen fri 
och behöver vara det för att kunna 
fortsätta bidra med nya perspektiv och 
lösningar i en allt mer komplex värld.

Vid urvalsprocesser och när beslut 
ska fattas angående exempelvis 
projektbidrag till den professionella 
kulturen, jurygrupper för urval 
av offentlig konst eller vid 
stipendiebeslut är det av stor vikt att 

sakkunniga finns representerade i 
diskussionen, att diskussionen sker 
transparent och att skäl och argument 
kan redovisas.

DELMÅL - VERKA I HÄRNÖSAND

Den professionella kulturskaparen 
och arrangörer av professionell 
kultur har behov av en struktur att 
existera i, att det finns arenor, scener 
och andra ändamålsenliga rum för 
deras yrkesverksamhet. Exempelvis 
är det av stor vikt att det finns medel 
för skapande att ansöka om, att 
kommunens egna scener och arenor 
värnas och hålls tillgängliga även för 
den professionella kulturen.

För att främja den professionella 
kulturens fortsatta närvaro och 
utveckling i Härnösand är det av 
största vikt att vi gemensamt med 
kulturskaparna tar ansvar för, värnar 
om och utvecklar dessa rum för den 
professionella kulturen. Genom 
en ökad samverkan mellan det 
fria professionella kulturlivet och 
institutionerna skapas mervärde för 
alla parter. 

KONSTPOLITISK DIMENSION
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Stödformerna från olika offentliga 
aktörer till de professionella 
kulturaktörerna är av stor vikt och 
behöver ständigt utvecklas. 

Produktionsstöd, olika typer av stöd 
för anpassade lokaler, stipendier 
och AIR (Artist In Residence) 
är exempel på viktiga stödformer 
för professionella kulturskapare. 
Härnösands kommun ska tillämpa de 
arvodesrekommendationer som gäller 
när professionella kulturaktörer anlitas.

Kulturella och kreativa näringar 
består av företag som har 
kulturskapande eller kreativa 
processer som affärsidé eller råvara. 
Detta gäller även företag som 
bygger vidare på andras skapande, 
exempelvis genom distribution 
av eller handel med kultur. Ofta 
kan dessa näringar fungera som 
dörröppnare till nya marknader för 
den professionella kulturen.

Härnösand ska verka för att stärka 
de kulturella och kreativa näringarna 
genom att skapa gynnsamma 
förutsättningar för professionella 
kulturutövare att verka i kommunen. 

Kulturen ska ges möjlighet att 
bidra till att profilera Härnösand 
som en innovativ kunskaps- och 
företagsstad och vara en viktig del 
i arbetet med att vidareutveckla en 
konkurrenskraftig besöksnäring. 
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Den samhällspolitiska dimensionen 
innefattar att låta kulturen få ha en 
central roll i arbetet med att skapa en 
attraktiv plats att bo, leva och verka 
på. Det kan exempelvis innebära 
att värna och uppmuntra kultur i 
den fysiska miljön genom offentlig 
konst, platser för kulturarrangemang, 
gestaltning av allmänna platser, men 
även bevarande och utvecklingen av 
kulturmiljöer. Det kulturella per-
spektivet ska alltid vara närvarande i 
samhällsplaneringen för att eftersträ-
va målet om en personlig livsmiljö 
i Härnösand. Kultur ska användas 
för att beskriva platsers historia och 
identitet, möjliggöra möten mellan 
människor samt vara en bro mellan 
kulturer och mellan historia och 
framtid. 

Huvudmål

Härnösand skapar kulturtäta 
livsmiljöer.

Delmål
• Samhällsplanering med 

gemensam kraft

• Ett liv mellan husen

• Offentlig konst

• Kulturmiljöer och kulturarv

DELMÅL - SAMHÄLLSPLANERING MED 

GEMENSAM KRAFT

Kulturtäta livsmiljöer skapas med 
gemensam kraft, där aktörer från 
samhällets olika delar samarbetar 
och bidrar från den övergripande 
planeringen till enskilda detaljer vid 
utförandet. 

Gemensam kraft kan enbart uppstå 
om fler får möjlighet att vara med 
och forma utvecklingen. Något som 
kräver goda förutsättningar för möten 
mellan olika grupper i samhället. 
Exempelvis mellan fastighetsägare, 
kulturutövare och samhällsplanerare. 
Goda förutsättningar uppstår genom 
arenor för möten, men även genom 
inkludering av nya perspektiv vid 
inventeringar och att lämna över fysiska 
platser till en annan målgrupp för att 
testa funktioner.

Gemensam kraft innebär även att ha 
hela kommunen i åtanke när vi utveck-
lar kulturtäta livsmiljöer. Härnösands 
sju kommundelar har alla individuella 

behov, förutsättningar och historia 
vilket ska beaktas genom att utveckla 
dem tillsammans med exempelvis dess 
invånare, föreningar på platsen eller 
företag. 

DELMÅL - ETT LIV MELLAN HUSEN

Invånare och besökare ska kunna 
få meningsfulla kulturupplevelser 
i sin vardag var de än befinner 
sig i Härnösand. Något som ska 
uppnås genom att verka för ett liv 
mellan husen, med kulturen som 
möjliggörare. Det kan vara att 
tillsammans med föreningar skapa 
aktiviteter på offentliga platser, eller 
eftersträva att knyta ihop offentliga 
rum i stadsdelarna tillsammans med 
mark- och fastighetsägare. Men 
det handlar även om gestaltning av 
platser och att skapa användning 
och funktioner, likväl som att bara 
låta platser få ha ett egenvärde. 
Gestaltning av gemensamma miljöer 
bör skapas med ett helhetsperspektiv 
som omfattar arkitektur, konst, 
form och design, men också 
platsers kulturhistoriska och sociala 
perspektiv. Att gestalta en miljö 
innebär inte bara att placera ut 
offentlig konst utan är ett samspel 

SAMHÄLLSPOLITISK DIMENSION
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med alla övriga komponenter som 
exempelvis arkitektur, gatubeläggning 
och utformningen av en park. Allt 
från den stora byggnaden till den lilla 
blomman spelar roll. 

Det är viktigt att den konstnärliga 
gestaltningen kommunicerar med 
den omgivande miljön. Tillsammans 
med historien om platsen och dess 
framtid skapas en sammanhållen 
livsmiljö. En väl gestaltad plats 
är inte bara konstnärligt och 
estetiskt tilltalande, det är också en 
förutsättning för mellanmänskliga 
möten och liv mellan husen som 
resulterar i områden att trivas i. 

Kulturen kan vara en drivkraft och 
utmana samhällsplaneringen att bli 
modigare och mer nyfiken att testa 
gränserna för hur vårt samhälle kan 
utformas, nu och i framtiden. Flexibla 
och tillfälliga lösningar för kulturar-
rangemang, marknader och andra eve-
nemang kan skapa liv på platser som 
uppfattas som otrygga eller oanvända. 

DELMÅL - OFFENTLIG KONST

Den offentliga konsten spelar en 
viktig roll eftersom den är ett uttryck 
för samtiden. Den samspelar med 

bebyggda miljöer, vattennära miljöer 
och park- och naturområden. Med 
konst kan rumslighet, trivsel och vila 
skapas, men konsten kan också vara 
utmanande, ge perspektiv, provocera 
och väcka känslor hos betraktaren.

En-procentsregeln är det starkaste 
verktyget för att inkludera offentlig 
konst i samhällsplaneringen. 
I Härnösands kommun ska 
minst en procent av den totala 
investeringskostnaden avsättas 
till konstnärliga utsmyckningar 
vid offentliga investeringar. Det 
gäller både vid nybyggnation 
och vid om- eller tillbyggnader. 
Härnösands kommun ska verka 
för att enprocentsregeln inkluderar 
fler aktörer och perspektiv inom 
samhällsbyggnadsprocessen.

DELMÅL - KULTURMILJÖER OCH 

KULTURARV 

Härnösands kulturmiljöer 
representerar en mångfald av 
berättelser som har grundläggande 
betydelse för kommunens identitet. 
Det handlar till exempel om 
förhistoriska miljöer, den vardagliga 
arkitekturen, ekonomibyggnader, 
storslagen stenarkitektur, enkla 

trähus, landskapsbild och parker. 
Kulturmiljöerna är minnen av de 
människor som har levt och verkat 
på en plats. Därför är det viktigt att 
de representerar en så bred grupp 
människor som möjligt. Här är 
det särskilt viktigt att lyfta fram 
minoritetsgrupper och kvinnor 
eftersom de grupperna historiskt 
sett har haft en undanskymd 
plats i historieböcker och i 
samhällsplaneringen. 

Härnösands kulturmiljöer bidrar 
starkt till kommunens unika 
karaktär och har stor betydelse för 
utvecklingen av besöksmål och för 
förståelsen för platsens historia. 
Det är därför angeläget att låta 
de historiska spåren ta plats i den 
framtida utvecklingen. Det gör vi 
genom att låta olika årsringar och 
byggnader få synas och representera 
sin tid. En varsam utveckling av en 
kulturmiljö höjer dess värde, gör 
miljön mer framträdande och skapar 
ett samspel mellan gammalt och 
nytt. Våra kulturhistoriska miljöer 
skapar läsbarhet i landskapet, utgör 
viktiga lärmiljöer för kommande 
generationer och bidrar till en god 
bebyggd miljö.



26

Nedan presenteras definitioner 
av uttryck som används i 
kulturprogrammet.

ARMLÄNGDS AVSTÅND 

Armlängds avstånd är ett centralt 
och vedertaget begrepp inom hela 
kulturpolitikområdet. Principen är 
till för att reglera maktförhållanden 
och se till att varken politiker, 
tjänstepersoner eller andra som 
har makt att fördela resurser inte 
påverkar eller styr det konstnärliga 
arbetet. Armlängds avstånd reglerar 
också ansvarsfördelningen mellan 
politiker och tjänstepersoner.

När stöd ges till kulturskapande kan 
det vara relevant att ha åsikter om 
arbetsvillkor och förutsättningar men 
inte om slutprodukten, det vill säga 
själva föreställningen, konstverket 
eller konserten. Rätten till ett fritt 
konstnärligt skapande är fastslagen i 
yttrandefrihetsgrundlagen.

ASPEKTPOLITIK

Aspektpolitik handlar om hur 
kulturen kan användas och bidra 
inom andra områden som utbildning, 
regional tillväxt, hälsa och miljö.

CIVILSAMHÄLLETS AKTÖRER

Föreningar tillhör den del av 
samhället som ibland kallas det 
civila samhället. Med det civila 
samhället menar vi ett område som 
är skilt från staten, marknaden 
och det enskilda hushållet. Där 
agerar människor, grupper och 
organisationer tillsammans för 
gemensamma intressen. Inom det 
civila samhället verkar bland annat 
ideella föreningar, stiftelser och 
registrerade trossamfund.

FRIA KULTURLIVET

De som utövar, skapar eller leder 
någon form av kulturverksamhet 
utanför en institution. Det kan 
handla om en konstnär som har en 
egen ateljé, ett band med replokal, en 
arrangör eller arrangörsgrupp som 
driver projekt genom eget företag 
eller förening.

JÄMSTÄLLDHET/INTERSEKTIONALITET 

Jämställdhet innebär att alla män 
och kvinnor har samma möjligheter 
och rättigheter. Maktförhållanden 
kan också påverkas av många andra 
faktorer. Intersektionalitet innebär 
att identifiera olika maktordningar 
och analysera hur de påverkar 
människors förutsättningar. 
Aspekter som till exempel etnicitet, 

religion, funktionalitet, sexualitet 
och ålder påverkar människors 
möjligheter i olika situationer (se 
fler aspekter i figuren). Med insikt 
i de maktordningar som finns har vi 
en grund för att ta initiativ och beslut 
för att medvetet öka jämställdheten i 
samhället. 

KONST

Ordet Konst beskrivs av 
Nationalencyklopedin som ”en 
kulturyttring vars utförande kräver 
särskild kunskap och förmåga att bruka 
denna med personlig behärskning och 
individuell anpassning till situation och 
avsikter” (Nationalencyklopedin, 2020). 
Med konst menar vi här i första hand 

Ordlista 

Kroppsstorlek

Sexualitet

Socio-ekonomi/ 
Klass

Kön

Könsidentitet

SpråkÅlder

Utbildning

Geografisk 
plats

Hudfärg

Religion
Tro

Funktionalitet
Etnicitet
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uttryck, utövare och verksamheter 
inom konstarterna; litteratur, musik, 
scenkonst, bildkonst och film.

KULTUR

Kultur är ett mångfacetterat begrepp 
med flera dimensioner vars innebörd 
är i ständig rörelse och förändring. 
I det här kulturprogrammet menar 
vi med kultur all form av kultur och 
kulturens roll i samhället. 

Med kultur menar vi konstarterna, 
kulturarv (till exempel museer, 
arkiv, kulturmiljöer, kulturhistoria), 
verksamheter som bibliotek och 
folkbildning, verksamheter som 
ligger nära konstarterna (till exempel 
design, hantverk, arkitektur), 
populärkulturella uttryck och 
verksamheter och människors eget 
skapande inom dessa områden.

Det bredare kulturbegreppet 
omfattar även kulturens betydelse 
för kunskapsbildning, delaktighet 
och demokrati. Kultur och kulturella 
uttryck ger förutsättningar för 
människor att uttrycka och 
formulera sin tillvaro utifrån sina 

egna berättelser, upplevelser och 
utgångspunkter. Att uttrycka sig 
och ta del av andras uttryck är ett 
fundamentalt behov som människan 
alltid ägnat sig åt för att överleva 
och som samtidigt format hela vårt 
samhälle. 

KULTURSKAPARE 

Avser alla de aktörer som skapar 
konstnärliga verk och kulturella 
uttryck. De innefattas av såväl 
enskilda aktörer som grupper, 
föreningar eller organisationer.

KULTURELL INFRASTRUKTUR

En struktur som behövs för att kultur 
och konstnärligt skapande ska kunna 
äga rum, utvecklas och vara möjlig 
att ta del av. Det utgörs av såväl 
lokaler och mötesplatser, institutioner, 
stödsystem för olika kulturaktörer, 
samarbetsmöjligheter, samt 
verksamheter som tillgängliggör kultur 
till allmänheten som t ex arkiv, bibliotek, 
kulturskola, scener, museer osv.

KULTURELLA ASPEKTER

Alla former av sociala, materiella 
och immateriella kulturer som är 

skapade av människan, till exempel 
skapande och kreativ verksamhet, 
föreningskultur, ungdomskultur, 
stadskultur men också etniska och 
kulturella identiteter skapade av 
normer, värderingar och regler.

KULTURELLA & KREATIVA NÄRINGAR (KKN)

Kulturella och kreativa näringar är 
företag som har kultur och kreativa 
processer som affärsidé. Området 
spänner över flera sektorer, till exempel 
arkitektur, turism- och besöksnäringar, 
mode, design, film, foto, dator- och 
TV-spel, media, musik, måltid, 
upplevelsebaserat lärande, litteratur 
samt scenkonst.

PROFESSIONELL KULTURAKTÖR

En professionell eller yrkesverksam 
kulturskapare är en person som 
försörjer sig på sin konst eller strävar 
mot att göra det. Personen har hög 
yrkeskunskap, till exempel genom 
dokumenterad utbildning och/eller 
erfarenhet inom sin konstart. Det är 
inte sysselsättningsgraden som avgör 
vem som är yrkesverksam. Begreppet 
ska förstås i relation till ett yrkesfält. 
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KULTURYTEFAKTOR  

Idag planeras städer utifrån 
grönytefaktor och parkeringsnorm. 
Vi vill utforska om och hur ett 
motsvarande begrepp för kultur 
”kulturytefaktor” kan inkluderas 
i Härnösands samhällsplanering 
och då generera mervärden. 
Begreppet används mer och mer 
i samhällsplaneringen runt om i 
Sverige
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PROCESS

Bilden visar processen för 
framtagandet av nytt kulturprogram.

ORGANISATION 

2017 fattade kommunfullmäktige 
beslut om att arbeta fram ett nytt 
Kulturprogram för Härnösand.

En styrgrupp bestående av 

tjänstepersoner från Härnösands 
kommuns ledningsgrupp under 
ledning av kommundirektören och 
en arbetsgrupp med tjänstepersoner 
från Härnösands kommuns samtliga 
förvaltningar tillsattes. 

Ett samverksansråd för kultur-
utveckling bildades våren 2020. 
Rådet består av en representant från 

varje parti i kommunstyrelsen.

Workshop och dialog

Innehållet i kulturprogrammet har 
arbetats fram via olika slags dialoger 
och workshops. 

Parallellt med processen för att arbeta 
fram ett nytt kulturprogram har 
Härnösands kommun även arbetat 

Process, organisation och relaterade styrdokument

Beslut om nytt 
kulturprogram

Dialogmöten
Workshops

Omvärldsanalys 
from 2018

Beslut 
om delvis 

gemensam 
process med 

ÖP

Styrgrupp
Arbetsgrupp

Okt 2019

Påbörja arbete med 
kommunövergripande 

ställningstaganden

Skrivgrupp
Mars 2020 

- mars 2021

Remiss och 
bearbetning 

april -

Arbetsgruppen 
fortsätter med 

kommunövergripande 
ställningstaganden

Beslut i  
KS & KF 

Höst 2021

2018

2017

2019 2020 2021
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med att ta fram en ny översiktsplan. 
Båda styrdokumenten tar ut riktning 
för framtidens Härnösand.

Av den anledningen har ett 
antal dialoger och workshops 
under 2018-2019 genomförts 
där både kulturprogrammet och 
översiktsplanen har varit fokus för 
samtalen.

• Ortsdialoger i sex kommundelar 
med totalt cirka 160 deltagare.

• Visionsdagar för politiker och 
tjänstepersoner i Härnösands 
kommun 20-21 feb 2019. 
Dagarna syftade till att utarbeta 
en tydlig vision för hur det 
ska vara att leva och verka i 
kommunen i framtiden och 
synliggöra de viktigaste frågorna 
för Härnösands framtida 
utveckling utifrån fysisk planering 
och kulturens förutsättningar. 

• Fokusmässan 3-4 maj 2019. 

• Tillsammans med översiktsplanen 
har samtal med fokus kulturmiljö 
skett med sakkunniga inom 
området.

Kulturdialoger
• Dialoger med kulturföreningar, 

kulturinstitutioner och 
kulturskapare. 

• Dialoger och workshops 
har genomförts inom flera 
förvaltningar i kommunen. 

• Dialog med kulturskola, 
fritidsgårdsverksamhet och 
kommunala bolag.

• Kulturlunch med workshop 26 
feb 2019. Deltagarna arbetade 
i grupper utifrån specifika 
frågeställningar.

• Utredning ”Dansutveckling 
Härnösand” av Mira Helenius 
(färdigställd okt 2018)

• Samverksansrådet för konst- och 
kulturutveckling

Remissförfarande

Allmänhet bjöds in till presentation 
av kulturprogrammet vid två tillfällen 
i maj 2021

De som deltagit i presentationerna 
erbjöds att läsa programmet och delta 
i en frågestund i juni 2021.

RELATERADE DOKUMENT

Kulturområdet kan betraktas som 
ett sammanhängande system av 
relationer och samverkansstrukturer 
från nationell och regional 
nivå till den kommunala samt 
gentemot kulturaktörer, idéburna 
organisationer och civilsamhälle. 
Härnösands kulturprogram har 
därför koppling till ett flertal 
internationella, nationella, regionala 
och kommunala styrdokument 
och kommunövergripande 
ställningstaganden.

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling.

För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken:

• Främja allas möjlighet till 
kulturupplevelser, bildning och 
till att utveckla sina skapande 
förmågor.
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• Främja kvalitet och konstnärlig 
förnyelse.

• Främja ett levande kulturarv som 
bevaras, används och utvecklas.

• Främja internationellt och inter-
kulturellt utbyte och samverkan.

• Särskilt uppmärksamma barns och 
ungas rätt till kultur.
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Framsidan: 
Norrdans, ”Take Away”. 
Foto: Lia Jacobi, Norrdans 

Grafftimåleri. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 
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FÖRORD 

Vårt gemensamma kulturarv ska värnas och förvaltas. Det är 
en viktig del av vår gemensamma historia och genom att ha och 
få kunskap om den förstår vi bättre vår samtid och rustar oss 
bättre för framtiden. När vi i år 2021 frar Sverige 100 år som 
demokrati ser vi dessa samband liksom kulturarvets potential 
för demokrati men också hållbar utveckling i vårt län. Något 
som i sin tur inte bara är nödvändigt, utan skapar också tillväxt 
och goda livsmiljöer för oss som bor här. 

Tillgänglighet, delaktighet och engagemang är nyckelord för att 
i Västernorrland ta oss an framtiden. Vi har en lång tradition av 
samarbete och samverkan i kulturarvsarbetet. Regionen, Läns-
styrelsen, Länsmuseet, kyrkan, hembygdsrörelsen, bildnings-
organisationerna och många, många fer är engagerade i det 
arbetet. Med detta dokument med en gemensam vision, gemen-
samma mål och dialog samlas vi för att utveckla vårt regionala 
sammanhållna kulturarvsarbete. 

Vi känner stolthet över det arbete som hittills gjorts när nu det 
sjätte programmet, Strategiskt kulturarvsprogram för Väster-
norrland 2021-2024 presenteras. Vi hoppas och tror att den 
skall inspirera och vägleda i vårt fortsatta gemensamma arbete. 

Glenn Nordlund 
Regionstyrelsens ordförande 

Berit Högman 
Landshövding 
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Viskansparken. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 
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Hembygdsgården i Bjärtrå. 
Foto: Margareta Bergvall 

1 
Kulturarv i 

Västernorrland 
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021–2024 är 
Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrlands gemen-
samma syn på och strategi för arbetet med kulturarv och kultur-
miljö. Kulturarvsprogrammets målgrupp är alla som är verksamma 
inom kulturarvssektorn i länet. Ambitionen är att programmet ska 
inspirera och vägleda dig som vill använda, utveckla och bevara 
länets kulturarv. Kulturarvsprogrammet ligger även till grund för 
regionen och länsstyrelsens egen verksamhet inom området och 
fungerar som ett arbetsverktyg för handläggare vid anslags- och 
stödgivning, samt utveckling av egna sakområden. Programmets 
vision och målsättningar tar sin utgångspunkt i den nationella kul-
turarvspolitiken och de nationella kulturmiljömålen. Den regionala 
utvecklingsstrategin tillsammans med den regionala kulturplanen 
ligger till grund för programmet. Internationellt blickar kulturarvs-
programmet mot målsättningar inom EU samt FN:s globala mål för 
hållbar utveckling, Agenda 2030. Samverkan och engagemang är 
vår strategiska utgångspunkt för att uppfylla målen. 
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Västernorrlands kulturarv är ett fundament för 
förståelse och menings-skapande för regionens invå-
nare och besökare. Genom en mångfald av berättel-
ser breddas historieskrivningen och Västernorrlands 
historia lyfts in i samtiden. Kulturarvsprogrammet 
ska fungera som utgångspunkt för samverkan och 
dialog och underlätta för att gemensamt kunna 
möta samtida och framtida utmaningar. 

Syftet med kulturarvsprogrammet är att samla kul-
turarvsaktörer, som länets kommuner, de mångfa-
setterade arkiven, museerna och det ideella före-
ningslivet, i en gemensam vision och målbild för ett 
dynamiskt Västernorrland i förändring. 

Genom sitt geografska läge i Norden har Väster-
norrland i tusentals år fungerat som kommunika-
tionsled och kulturell mötesplats som tidvis genom-
gått omfattande demografska förändringar. Jorden, 
skogen och vattnet utgör de naturgivna förutsätt-
ningarna för mänsklig aktivitet här. Den tätbe-
byggda kusten med de större städerna, skärgården, 
odlingslandskapen, de markerade älvdalarna samt 
det omfattande skogslandskapet präglar regionen. 
Dagens infrastruktur, städer och industrier är lo-
kaliserade på samma platser som de allra tidigaste 
färdvägarna och centrumbildningarna. Dessa för-
utsättningar har format Västernorrland och ska tas 
hänsyn till i kulturmiljöarbetet. 

År 2017 presenterade regeringen en mer samlad na-
tionell kulturarvspolitik som stämmer väl överens 
med Västernorrlands ambitioner och etablerade ar-
betssätt för kulturarv och kulturmiljö. Västernorr-
land har en lång tradition av att arbeta strategiskt 
med kulturarvsfrågor i Västernorrlandsmodellen. 
Den här upplagan av kulturarvsprogrammet, num-
mer sex i ordningen, presenteras av regionen och 
länsstyrelsen. I denna upplaga har mål och vision 
ur det tidigare programmet bedömts vara fortsatt 
relevanta för regionens utveckling inom fältet. 

Kulturarvsprogrammet är ett sektorsprogram som 
bland annat fördjupar den regionala utvecklings-
strategin och den regionala kulturplanen. Regionen 
och länsstyrelsen fördelar anslag, projektstöd och 
bidrag som kan kopplas till kulturarvsprogrammet. 

 	Nacksta. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 

 	Ådalsbyn. 
Foto: Margareta Bergvall 

Skoband i ylle. 
Ur Västernorrlands museums samling. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 

 	Samisk kåta. 
Foto: Johan Rytterstam 
Länsstyrelsen Västernorrland 
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KULTURARV 
Kulturarv utgörs av de uttryck, föremål och 

lämningar, immateriella som materiella, vi människor 

har skapat och hur vi i dag uppfattar och tolkar dessa. 

Kulturarv är inte statiskt utan något som ständigt förändras 

och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning 

om vad som är kulturarv och vad det innebär. 

KULTURMILJÖ 
Den av människan påverkade miljön i större eller mindre 

skala som exempelvis skogslandskap, fångstmarker, odlings-

landskap, stadslandskap, industrilandskap och älvdalar. 

KULTURMILJÖARBETE 
OCH KULTURMILJÖVÅRD 

Verksamhet som syftar till att främja kulturmiljöns värden 

till exempel genom att skydda, vårda, utveckla och 

sprida kunskap om kulturarv och kulturmiljöer. 

Torsåker. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 
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Långhuset i Viskan. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 

2 
En vision för 

Västernorrland 
I detta kapitel presenteras kulturarvsprogrammets vision samt fyra 
mål. Därefter följer fyra avsnitt som fördjupar respektive mål. De 
understryker den demokratiska värdegrund som hela programmet 
vilar på samt idén om ett tillgängligt och attraktivt kulturarv. Håll-
barhetsperspektivet ska vara centralt i arbetet med kulturarv. Det 
fnns stora möjligheter att bidra till regionens utveckling i linje med 
hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet. 
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VISION 

Kulturarvet är tillgängligt. Det används och utvecklar 
Västernorrland. Vi som bor och verkar i regionen 

känner gemensamt ansvar för allas kulturarv. 

MÅL 

1 

Kulturarvet är angeläget, fer berättelser främjas och 
människors historiska och kulturella medvetenhet stärks. 

2 

Kulturarvet är tillgängligt för alla och 
upplevs som en gemensam kunskapskälla. 

3 

Kulturarvet är en resurs för hållbar utveckling. 

4 

Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet. 

Sparktur. 
Foto: Mostphotos 



Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 
2021–2024

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 
2021–2024

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

17 16 

M Å L  1  

Kulturarvet är angeläget, fer 
berättelser främjas och människors historiska 

och kulturella medvetenhet stärks. 

Från Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand 
– Sångbok ur Sidensjö kyrkoarkiv, 1500-tal. 
Foto: Björn Grankvist,  Västernorrlands museum 

Kulturarv är inte statiskt utan något som stän-
digt förändras och omformuleras. Varje tid bidrar 
till och bildar sig en uppfattning om vad kulturarv 
är och vad det innebär. Många människor och be-
rättelser har under historiens gång inte förekommit 
i historieskrivningen, vilket bidragit till marginali-
sering och tystnad. Kulturarvet ska vara angeläget 
för alla. På så vis kan fer berättelser främjas och 
varierande perspektiv på historien belysas. Klimatet 
ska vara inkluderande och stimulera ett heterogent 
historieberättande och historieskrivande. Alla ska 
kunna uppleva sig trygga i att bidra med berättelser 
och ta del av kulturarvet, däri ligger ett normkritiskt 
förfarande. Region Västernorrland och Länsstyrel-
sen Västernorrland ska arbeta för en ökad delaktig-
het hos dem som tidigare inte upplevt delaktighet 
liksom fortsatta satsningar för barn och unga samt 
de nationella minoriteterna och urfolket samerna. 

En stärkt historisk och kulturell medvetenhet kan 
också stärka oss som människor och därmed ska-
pa delaktighet och engagemang samt underlätta för 
ett vidgat ofentligt samtal vilket är ett fundament 
för demokratins efterlevnad och social hållbarhet. 

Att kulturarv brukas på ett inkluderande sätt är 
viktigt i detta sammanhang, inte minst i en tid då 
främlingsfentliga grupper använder en ensidig och 
statisk syn på Sveriges historia, kultur och traditio-
ner för att exkludera människor. Det är nödvändigt 
att samverka och hitta gemensamma projekt och 
lösningar tillsammans med civilsamhället för dessa 
ändamål. 

Strävan mot mångfasetterade historiska perspektiv 
ska genomsyra det ofentliga värderings- och urvals-
arbetet. Endast en mindre andel av alla kända kul-
turmiljöer vårdas och tillgängliggörs genom olika 
insatser. Det är därför viktigt att urvalen blir så re-
presentativa som möjligt för att kunna förmedla en 
nyanserad bild av den historia som format Väster-
norrland. Här har den ofentliga kulturmiljövårdens 
företrädare ett viktigt ansvar att möjliggöra samtida 
och framtida generationers tillgång till en mångfald 
av kulturmiljöer. 
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M Å L  2 

Kulturarvet är tillgängligt 
för alla och upplevs som en 
gemensam kunskapskälla. 

Ett av samhällets mest grundläggande demokra-
tiska värden är att alla oavsett kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sex-
uell läggning och ålder ska ha samma rättigheter. 
Inom det regionala kulturarvsarbetet ska ledordet 
vara inkludering samt ett värdigt bemötande av 
alla. Kulturarv ska användas för att ge historiska 
perspektiv på dagens samhälle, belysa aktuella frå-
gor och därmed utgöra ett fundament för att skapa 
mening och förståelse. Regionen och länsstyrelsen 
ska fortsatt verka för att stärka kulturarv som ge-
mensam kunskapskälla. Här utgör folkbildningen 
en aktiv aktör tillsammans med kommunerna, stu-
dieförbunden, arkiven, biblioteken och civilsam-
hället. 

Den fysiska tillgängligheten till kulturarvsinstitu-
tioner och kulturmiljöer ska fortsatt förbättras och 
likaså områden som exempelvis språk, information 
och bemötande ska ses över utifrån ett tillgäng-
hetsperspektiv. Här understryks även regionen och 
länsstyrelsens eget arbete och vikten av att möta 
medborgaren på ett inkluderande sätt genom exem-

pelvis språkbruk och läsbarhet, spridning av resul-
tat och analys, tillgång till rapporter samt relevanta 
och tvärsektoriella kunskapsunderlag. 

Att digitalisera ett material innefattar insatser för 
såväl bevarande som tillgängliggörande. Föremål 
och berättelser i samlingar och magasin kan på så 
sätt presenteras för en allmänhet och därmed är det 
viktigt att också utveckla och anpassa söktjänster 
och e-tjänster för dessa ändamål. Särskilda insatser 
för digital delaktighet är en väsentlig del av till-
gänglighetsarbetet. Här samspelar kulturarvspro-
grammet med den regionala digitala agendan som 
prioriterar att alla invånare ska öka sin delaktighet 
i samhället genom att de erbjuds förutsättningar för 
att höja sin digitala kompetens. Livslångt lärande 
är en viktig förutsättning för inkludering och del-
aktighet. 

Visualisering är en viktig aspekt av tillgängliggörande av kulturarv. Tekniska redskap som 
Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är användbara för ändamålet. Virtual reality 
är en data- och simuleringsteknik som går ut på att replikera en fysisk miljö digitalt. Tekniken 
möjliggör exempelvis ett besök i en byggnad utan att själv fysiskt befnna sig i den vilket är 
ett viktigt led i arbetet med att tillgängliggöra svåråtkomliga kulturmiljöer för alla människor. 
Brukande av spel i utbildning eller andra områden, spelifering, utvecklas allt mer och kan 
vara ett givande komplement för kreativt och engagerat lärande. 
Foto: Björn Grankvist, Västernorrlands museum 
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Sälsten. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 

M Å L  3 

Kulturarvet är en resurs 
för hållbar utveckling. 

I detta mål vill regionen och länsstyrelsen under-
stryka kulturarvets självklarhet som givande resurs 
för hållbar regional utveckling. Den regionala ut-
vecklingsstrategin understryker att ett rikt kulturliv 
är en förutsättning för god livsmiljö. Ett attraktivt 
kulturarv har betydelse för hälsa, rekreation och 
välbefnnande för alla som lever i Västernorrland, 
vilket i sin tur bidrar till meningsfulla upplevelser 
och delaktighet. 

För att kulturarvet ännu bättre ska kunna fungera 
som en resurs för det kontinuerliga och livslånga 
lärandet ställs i dag nya krav på tillgänglighet. 
Ökad innovation, teknisk utveckling och digitala 
möjligheter har stor betydelse för ett tilltalande och 
tillgängligt kulturarv. Det är därför viktigt att sam-
verka kring utbildning och forskning där folkbild-
ningen och universiteten är viktiga nav. Tillväxten 
inom arkivsektorn med storskalig digitalisering, 
innovation och företagande i länet är också en vik-
tig aspekt i sammanhanget. 

Kulturarv med dess berättelser och historier är en 
resurs för tillväxt, entreprenörskap, nyföretagande, 

samt för utveckling av intressanta besöksdestinatio-
ner, inte minst för ett stärkt lokalsamhälle. 

Inom kulturarvsområdet fnns en potential i att ut-
veckla samarbeten på internationell nivå och stimu-
lera internationella kulturutbyten med andra regio-
ner. De skilda traditioner och förutsättningar som 
fnns i olika regioner kring arbetet med kulturarv 
kan på ett värdefullt sätt berika och ge perspektiv 
på kulturarvsarbetet i Västernorrland. 

Kulturarvsprogrammet har bäring på Tillväxtstra-
tegi för Västernorrlands besöksnäring, vilken ska 
revideras under programperioden. Tillväxtstrategin 
stärker kulturarvsprogrammets inriktning genom 
en rad gemensamma utvecklingsområden. I strate-
gin eftersträvas till exempel utveckling av besöks-
destinationer och där kan kulturella och kreativa 
näringarna få stor betydelse. Kulturarv och kultur-
miljöer har en given roll och stor potential i den 
typen av näringsområden. 



Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 
2021–2024

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 
2021–2024

  

  
 

22 

M Å L  4 

Alla samhällssektorer tar ett 
ökat ansvar för kulturarvet. 

Utveckling av hållbara samhällen förutsätter 
att kulturarv bevaras och tillvaratas för kunskap, 
bildning och upplevelser, nu och för kommande 
generationer. För detta ändamål behöver alla sam-
hällssektorer ta sitt ansvar. Kulturarvets frågor är 
tvärsektoriella och därmed behövs bred samver-
kan för att underlätta ansvaret. Det är exempelvis 
viktigt att använda allsidiga kunskapsunderlag för 
urval och kulturhistorisk värdering och här tar re-
gionen, länsstyrelsen och de regionala kulturarvsin-
stitutionerna ett ansvar. 

Det är viktigt med en utvecklad helhetssyn och 
kunskapsuppbyggnad kring hur kulturmiljöer på-
verkas då städer och samhällen utvecklas genom 
nybyggnationer och upprustningar, men likaså när 
områden överges. Insatserna behöver stärkas för att 
förhindra skador på kulturmiljöer inom skogsbruk. 
Kunskap och strategier behövs för hur kulturmiljö-
er i odlingslandskap påverkas av ny bebyggelse och 
förändrat brukande. För att på bästa sätt ta tillva-
ra våra kulturmiljöer krävs ökad kompetens, för-
bättrad samsyn och samarbete hos berörda aktörer, 
samt efektivare informationsspridning. 

Klimatförändringarna påverkar hela samhället och 
därmed också kulturarv så som samlingar, arkiv, 
fornlämningar och byggnader. För kulturarvsaktö-

rer gäller det att verka proaktivt med en utvecklad 
beredskapsstrategi för de fysiska miljöerna och fö-
remålen och långsiktigt förebygga skador. I Väster- 
norrland väntas ett klimat med högre temperaturer, 
ökad nederbörd och en ökad risk för extrema vä-
derhändelser. Att i så bred utsträckning som möj-
ligt samordna arbetet att hantera konsekvenserna 
av klimatförändringarna över myndighetsgränser, 
privata och ofentliga initiativ, samt civilsamhället, 
är en förutsättning. 

Många organisationer och institutioner såväl som 
civilsamhälle arbetar med det immateriella kultur-
arvet på olika sätt. Ett ökat ansvar för det immate-
riella kulturarvet behövs i större utsträckning. Det 
är viktigt att underlätta för detta exempelvis genom 
tekniska lösningar och innovation. Ett exempel 
handlar om det digitala kulturarvet ”born digital”, 
det vill säga det kulturarv som existerar i redan di-
gital form. Inte att förglömma då exempelvis barn 
och ungas kulturarv i stor utsträckning existerar på 
detta sätt. Insamling av det immateriella kulturarvet 
som exempelvis berättelser, sånger, dans och dialek-
ter kräver också en långsiktig metod för bevarande. 

23 

Från
göra
Foto

 föreställningen ”Vi kan 
 va du vill”, Norrdans. 
: Lia Jacobi, Norrdans 
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Bron över Ljungan i Viskan. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 

3 
Västernorrlands-

modellen 
Att samverka brett genom gemensamma strategier för kulturarv är 
en väl utvecklad modell i Västernorrland. Aktivt kulturarvsarbete för-
utsätter engagemang och delaktighet hos många människor, myn-
digheter, föreningar, organisationer, institutioner och inom kom-
munernas breda uppdrag. Alla som bor och verkar i länet bidrar till 
kulturell mångfald och att kulturarv ständigt förändras och omdef-
nieras. Denna blandning av ofentliga aktörer, näringsliv och civil-
samhälle är en tillgång och en nödvändig förutsättning för ett fram-
gångsrikt kulturarvsarbete i regionen. De ideella föreningarna har 
stor betydelse och folkbildningens, enskilda fastighetsägares och 
företagares roll ska också betonas. Samverkan inom kulturarvssek-
torn såväl som tvärsektoriellt samarbete är viktigt ur fera perspektiv. 
Mest påtaglig är resursfrågan men även kunskaps- och erfarenhets-
utbyte är en viktig förutsättning för ett angeläget kulturarvsarbete. 
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SAMVERKAN OCH ENGAGEMANG 
SOM STRATEGISK UTGÅNGSPUNKT 

Kulturarvsfrågorna är mångfasetterade och tvär-
sektoriella. För att efektivt  få till stånd ett engagerat 
och angeläget kulturarvsarbete på alla nivåer, så väl 
lokala som regionala, krävs en bred resursbas. Där-
för samverkar regionen och länsstyrelsen kring kul-
turarvsfrågor i gemensamma projekt och satsningar. 

Regionen och länsstyrelsen ska tillsammans arbeta 
strategiskt för målen i kulturarvsprogrammet. Sam-
verkan kring fnansiering och gemensamma aktivi-
teter är viktig. Genom att samla kulturarvsaktörer 
i länet kring målen, vara delaktiga och uppmuntra 
projekt, samt bistå med kunskap och information, 
ges goda förutsättningar för ett önskvärt resultat. 
Regionen och länsstyrelsen strävar efter ett utökat 
samarbete mellan kulturarvsområdets många aktörer. 

Inom kulturarvssektorn i regionen fnns funktionella 
nätverk och grupperingar. Samarbetet mellan arkiv, 
bibliotek och museer är starkt och ett gott exempel 
är samverkansorganet Kulturarv Västernorrland, 
som drivs av Region Västernorrland, Regionbiblio-
teket Västernorrland, Västernorrlands museum och 
Riksarkivet Härnösand. Kulturarv Västernorrland 
fungerar som arbetsgrupp till ett bredare nätverk 
som består av företrädare från ett fertal ofentliga 
aktörer som arbetar med kulturarv i länet samt fö-
reträdare från exempelvis kommuner, föreningsliv, 

folkbildning och näringsliv. På så vis har regionens 
aktörer en samsyn i kulturarvsfrågor som manifeste-
ras inte minst i det regionala kulturarvsprogrammet. 

På övergripande nivå fnns även Kulturforum Väs-
ternorrland – ett nätverk av tjänstepersoner och po-
litiker från samtliga kommuner, Kommunförbundet 
Västernorrland, region och länsstyrelse, som sam-
verkar kring kulturfrågor sedan ett tiotal år tillbaka. 
Arbetet att i linje med kultursamverkansmodellen 
arbeta fram den regionala kulturplanen har även 
gett upphov till nya arbetsgrupper där företrädare 
för olika kulturorgan möts. Samverkan är en prio-
riterad strategi i det regionala kulturarvsarbetet och 
förhoppningen är att människors engagemang och 
delaktighet ökar. 

Västernorrlands museum är en viktig samverkans-
aktör för att bevara och förmedla kulturarv i Väs-
ternorrland. Dels i rollen som kunskapsbärande 
institution och pedagogisk resurs för allmänheten, 
dels med den expertis museet tillhandahåller för kul-
turarvsfältet i hela länet. Länsmuseet har en gedigen 
samling av föremål och byggnader med historisk 
koppling till länet, samt arbetar strategiskt och re-
gelbundet med att samla in nytt material för att ut-
vidga, bredda och komplettera samlingarna. Museet 
bistår även regionalt med kompetens och expertis 

Bild från utställningen Destination hembygd som visades på Västernorrlands museum sommaren 2016 som en del av 100 års-
frandet av hembygdsrörelsen i Sverige. Hembygdsföreningarna utgör en stark röst i länet med sina 14 000 medlemmar. De har 
hand om runt 400 hus och cirka 90 000 föremål. Detta arbete utförs på ideell basis. Foto: Björn Grankvist, Västernorrlands museum 

gällande utgrävningar, fynd och byggnader runt om 
i Västernorrland. På länsmuseet arbetar Västernorr-
lands två hemslöjdskonsulenter med slöjdfrämjande 
verksamhet i hela länet. 

Vidare fnns ett fertal viktiga aktörer i Västernorr-
land som har avgörande roller och stora möjlighe-
ter för ett dynamiskt kulturarvsklimat, exempelvis 
kommunerna, arkiven, biblioteken, museerna, däri-
bland arbetslivsmuseer, Skogsstyrelsen, Svenska kyr-
kan, folkhögskolorna, universitetet och studieför-
bunden, hembygdsrörelsen, intresseföreningar och 
det civila samhället samt aktörer för designområdet 
och det immateriella kulturarvet såsom Scenkonst 
Västernorrland AB. 

En ambition i kulturarvsprogrammet är att stärka 
den samverkan som redan existerar samt utveckla 
och hitta nya möjligheter för gemensamma insatser 
och projekt framöver samt nya former för olika ty-
per av samarbeten. Mötesplatser och dialoger kring 
sakfrågor kan på ett bra sätt komplettera de över-
gripande nätverken i Västernorrland. Därför upp-
muntrar regionen och länsstyrelsen en utveckling i 
den riktningen med givande plattformar för kultur-
arvsfrågor. 
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Grafftimåleri. 
Foto: Björn Grankvist 
Västernorrlands museum 

4 
Att följa upp och 

värdera programmet 
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Strategiskt programarbete vilar på lärande. 
Detta program baseras på de förutsättningar länet 
har och det arbete och de analyser som tidigare 
gjorts utifrån tidigare programskrivningar, samt på 
de olika målsättningar som fnns hos olika verksam-
heter. Kulturarvsprogrammet vilar därför på analys, 
utvärdering, uppföljningar, samtal, konferenser samt 
andra inspel. Att kombinera dessa metoder gör en 
värdering av programmets mål och resultat möjlig, 
där målsättningen är att följa dem ur en rad aspek-
ter, framförallt i avseendena samhällsnytta, nytta för 
medborgarna och nytta för kulturarvsaktörerna. 

Under programperioden ska regionen och länssty-
relsen utvärdera programmet genom uppföljningar 
som exempelvis medborgarundersökningar för att 
mäta de boende i länets aktiviteter och upplevelser 
kopplat till kulturarv. Utvärderingar och mätningar 
kan även fungera som underlag för att exempelvis 
bedöma bidraget till hållbar tillväxt. Omvärldsbe-
vakning är viktigt för att ta del av befntlig statistik 
och utredningar som görs i andra regioner eller på 
nationell nivå. 

Underlag, program och uppföljningar som till-
kommer under programperioden ska samlas och 
tillgängliggöras för att följa arbetet som görs inom 
ramen för programmet. Programmet och dess am-
bitioner ska följas upp vid möten med Kulturforum 
Västernorrland, Kulturarv Västernorrland samt an-
dra grupperingar och genom handläggarträfar eller 
dialogkonferenser för länsstyrelse och region för att 
hålla programmet aktuellt. Statistik som inhämtas 
inom ramen för kultursamverkansmodellen, exem-
pelvis länsmuseets besöksstatistik, är också viktig i 
sammanhanget för att mäta resultat. 

 		Att navigera bland Västernorrlands alla berät-
telser är inte alltid lätt, ibland behövs guidning 
eller en karta! 
Foto: Björn Grankvist, Västernorrlands museum	

 	Långhuset i Viskan utgjorde kuliss i långflmen 
”Miraklet i Viskan” med premiär 2015. 
Foto: Björn Grankvist, Västernorrlands museum	

Pipeline – Sundsvalls musikforum sedan 1973.		
Foto: Björn Grankvist, Västernorrlands museum	

Baksidan: 
 	Per-Albintorp från Pannsjön. Sollefteå i vinterskrud. 

Foto: Linnea Tidäng, Länsstyrelsen Västernorrland Foto: Mostphotos 
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 Kommunstyrelsen  

Återrapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Verksamhetsrapport skolnämnd 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna återrapporten.  

Beskrivning av ärendet 

I samband med att skolnämndens verksamhetsrapport inom 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenterades för kommunstyrelsen 2021-
04-07 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att 
initiera och samordna en utredning för att tydliggöra ansvaret för det 

kommunala skolväsendet i kommunen och hur skolnämndens systematiska 
kvalitetsarbete kan utgöra ett kunskapsunderlag inför kommande 

budgetprocesser. 

Denna rapport utgör återrapporteringen av uppdraget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller inte några förslag till beslut, utan 

ska ses som en grund till en fortsatt diskussion.  

Rapporten innehåller dels en beskrivning av hur det kommunala 

huvudmannaskapet kan tolkas, en beskrivning av den kommunala 
budgetprocessen samt en kort omvärldsbevakning för att slå fast hur andra 
kommuner har gjort med ansvaret gällande resursfördelning. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 
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1 Inledning 

I samband med att skolnämndens verksamhetsrapport inom 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenterades för kommunstyrelsen 2021-
04-07 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att 

initiera och samordna en utredning för att tydliggöra ansvaret för det 
kommunala skolväsendet i kommunen och hur skolnämndens systematiska 

kvalitetsarbete kan utgöra ett kunskapsunderlag inför kommande 
budgetprocesser. 

Denna rapport utgör återrapporteringen av uppdraget och överlämnas till 

kommunstyrelsen. Rapporten innehåller inte några förslag till beslut, utan 
ska ses som en grund till en fortsatt diskussion.  

Rapporten innehåller dels en beskrivning av hur det kommunala 
huvudmannaskapet kan tolkas, en beskrivning av den kommunala 
budgetprocessen samt en kort omvärldsbevakning för att slå fast hur andra 

kommuner har gjort med ansvarsbiten gällande resursfördelning. 
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2 Ansvar för skolans olika delar 

2.1 Staten 

Riksdag och regering styr vad eleverna ska lära sig i skolan samt sätter upp 
mål och ramar för utbildningen via lagar och förordningar. Skollagen och 

läroplaner är viktiga grundstenar i utformningen av skolan. 

Till en liten del styr även riksdag och regering finansieringen i skolan, via 

statsbidrag som dels kan vara generella men även innehålla riktade 
satsningar. Exempel på riktade statsbidrag är läslyftet och lärarlyftet.  

2.2 Kommunen 

Kommunen är huvudman för de kommunala skolorna. Enligt skollagen ska 
kommunen ha en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter 

enligt denna lag. I Härnösands kommun är det Skolnämnden som av 
kommunfullmäktige getts detta ansvar.  

Det är huvudmannen som bestämmer hur skolan ska arbeta, men ska även se 
till att skolan har de resurser som krävs. Arbetet med kvalitetsutveckling 
ligger också på huvudmannen. 

2.3 Rektor 

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan 

ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera 
frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. 

Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå 
målen. Rektor ska också vara en pedagogisk ledare och är chef för lärarna 
och övrig personal på skolan. 

Delar av rektorns uppdrag kommer direkt från staten, via skollagen.  
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3 Ansvarsfördelning inom kommunen 

Det är kommunen som är huvudman för de kommunala skolorna, men det 
finns otydligheter i hur ansvaret för styrningen av skolan egentligen ska vara. 
Vilken roll har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och skolnämnden? 

3.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är mottagare av huvudmannaskapet. Skollagen slår fast 

att varje kommun måste ha en eller flera nämnder som ansvarar för att utföra 
kommunens uppgifter enligt denna lag. I Härnösands kommun har 
fullmäktige, via reglementet, gett skolnämnden i uppdrag. Att ha just en 

skolnämnd är inte reglerat i lag, utan det är upp till kommunerna att 
organisera sig på det sätt som passar bäst. Vissa kommuner har flera 

geografiska skolnämnder, vissa har verksamhetsinriktade nämnder 
(förskolenämnd/grundskolenämnd/gymnasienämnd) och ytterligare andra 
har inte en specifik skolnämnd utan lägger ansvaret för den kommunala 

skolan på kommunstyrelsen.  

Fullmäktige har det yttersta ansvaret för att nämnderna lever upp till uppsatta 

mål och följer lagar och förordningar. Om inte fullmäktige anser att en 
nämnd gör detta kan fullmäktige upphäva nämnden och ”tvångsförvalta” 
verksamheten.  

Fullmäktige ansvarar för att ta budget för kommunens verksamheter. Det är 
alltså här de ekonomiska ramarna sätts för de olika nämnderna.  

3.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fullgöra sin uppsiktsplikt över 

nämnderna, det vill säga att ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Uppsikten är ett medel för att 
kommunstyrelsen på ett effektivt sätt ska kunna leda och samordna hela den 

kommunala verksamheten. För att kunna leda och samordna måste styrelsen 
därför skaffa sig en överblick över hela den kommunala verksamheten. 

Vanligtvis innebär uppsiktplikten bland annat att kommunstyrelsen är 
skyldig att följa om nämndernas och bolagens verksamhet bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige fastställt, att lagar och 

förordningar efterlevs och att medlen används på ett effektivt sätt. 

3.3 Skolnämnden 

Skolnämnden ansvar för att i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda reglementet fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800).  

Det innebär att skolnämnden ansvarar för att utifrån de av 
kommunfullmäktige fastställda budgetramarna göra en mer detaljerad 

ekonomisk fördelning. Det sker via nämndens fastställda 
resursfördelningsmodell som bland annat ska ta hänsyn till skolans 
kompensatoriska uppdrag.  

Skolnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter som huvudman 
för de kommunala skolorna. I det ligger att säkerställa att verksamheterna 

följer gällande lagar och förordningar, att skolorna får nödvändiga resurser 
samt att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete.   



Härnösands kommun 
Datum 

2022-12-13 
  

  
Sida 

6(10) 
 

 

Det är alltså inte en fråga om en formell delegering där nämnden fattar beslut 
i fullmäktiges namn utan nämnden fullgör kommunens uppgifter inom sitt 

verksamhetsområde som en egen myndighet.  

Om skolnämnden anser att det inte är möjligt att bedriva skolverksamheten 
inom de av fullmäktige beslutade budgetramarna är det skolnämndens 

skyldighet att vidta åtgärder, det kan till exempel vara att hos fullmäktige 
begära ytterligare resurser. 
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4 Det systematiska kvalitetsarbetet i budgetprocessen 

I uppdraget från kommunstyrelsen ligger också att ge förslag på hur skolans 
systematiska kvalitetsarbete kan utgöra ett kunskapsunderlag inför 
kommande budgetprocesser.  

Härnösands kommuns budgetprocess beskrivs på bilden nedan. 

 

I omvärldsanalysen gör kommunstyrelseförvaltningen en beskrivning av, 

samt identifierar, trender i omvärlden som påverkar Härnösands kommun 
mot år 2030. Den är sedan en del av de planeringsförutsättningar som tas 

fram av kommunledningsgruppen. Där ingår ekonomi och utmaningar som 
några delar. Planeringsförutsättningarna antas av kommunstyrelsen och 
lämnas sedan till budgetberedningen. 

I det fall det systematiska kvalitetsarbetet ska användas som ett underlag i 
budgetarbetet är det nödvändigt att det kommer in tidigt i processen, och då 

är det under framtagandet av planeringsförutsättningarna som är mest 
lämpligt.  

I framtagandet av planeringsförutsättningarna är det lämpligt att alla 

nämnder spelar in behov och utmaningar man ser för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag. Det är inte bara frågan om ekonomiska resurser utan kan vara 
frågor som rekrytering, kompetensutveckling av befintlig personal eller 

andra frågor som man i sitt systematiska kvalitetsarbete ser som viktiga att 
utveckla för en bättre måluppfyllelse.   

Skolnämnden har sedan en viktig roll att tillvarata det systematiska 
kvalitetsarbetet i sitt arbete med att nå uppsatta mål, resursfördelning och 
andra bitar i sitt uppdrag.  
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5 Omvärldsbevakning 

 
I en rapport från SKR om socioekonomisk resursfördelning i skola och 
förskola beskriver grunden för resursfördelning som att ”det är kommunerna 

som ansvarar för att fördela medel till förskolor och skolor. 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om ekonomiska ramar för förskolans 

och skolans verksamhet. Ansvarig nämnd eller motsvarande beslutar om 
detaljerna.” 

Detta är i enlighet med hur många kommuner har fördelat ut ansvaret. 

Fullmäktige fastställer de ekonomiska ramarna för de olika nämnderna och 
sedan är det upp till nämnden att fördela ut resurserna till enheterna. Hur 

denna fördelningsmodell ser ut varierar stort mellan kommunerna. Det ingår 
inte i utredningsuppdraget för denna rapport att utreda frågan om lämplig 
resursfördelningsmodell.  

I Göteborgs kommun har man i samband med tillskapandet av en ny 
nämndsorganisation antagit en ansvarsfördelning mellan fullmäktige och 

nämnden. Den ser ut som följande: 

• Kommunfullmäktige beslutar om kommunbidragsram till nämnden.  

• Nämnden beslutar om fördelningsmodell, grundpengens storlek, 

socioekonomiskt tillägg och om anslagsfinansierad verksamhet.  

• Nämnden administrerar fördelningsmodellen och utbetalningar till 

fristående verksamhet.   

• Nämnden står risken för elevförändringar utifrån finansieringssidan 

för både kommunal och fristående verksamhet och utifrån 

kostnadssidan för den kommunala verksamheten. 

Även Örebro kommun tillämpar principen att fullmäktige fastställer ramarna 

för verksamheterna och sedan är det respektive nämnd som beslutar om 
resursfördelningsmodell. Deras resursfördelningsmodell slår fast att 
modellen ska vara ”en resursfördelning som följer elevens behov bidrar till 

att skolorna får förutsättningar att ge rätt stöd och främja ökad 
måluppfyllelse i skolan. Fler elever ska uppnå både kunskaps- och 

värdegrundsmålen.”  

I Sundsvall är ansvarsfördelningen den samma, fullmäktige fastställer 
ramarna och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 

resursfördelningsmodell utifrån skolans kompensatoriska uppdrag och det 
systematiska kvalitetsarbete som pågår ute i verksamheterna.  

Vara kommun har i fullmäktige tagit ett dokument som heter ”Policy för 
resursfördelning” som slår fast att: 

”För bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter räknas 

ekonomiska ramar fram enligt en central fördelningsmodell. Modellen 
beräknar resurser baserat på en kostnad per enhet (prislapp) och en volym 
(antal barn/brukare/invånare). Syftet är att anpassa fördelningen till 

demografiförändringar och kostnadsutvecklingen inom olika verksamheter. 
Ytterst handlar det om att uppnå en rättvis fördelning av kommunens 

resurser ur ett brukar- och medborgarperspektiv och att underlätta för 
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politiska prioriteringar. Priser och volymer uppdateras varje år så att 
fördelningen blir relevant och hållbar över tid.” 

Piteå har antagit en resursfördelningsmodell i Barn- och utbildningsnämnden 
där man menar att ” Grundtanken i modellen är att barn- och 
utbildningsnämnden lever upp till sitt huvudmannaansvar genom att besluta 

om principer och utvalda fördelningsnycklar för resursfördelningen och att 
dessa principer och nycklar ses över årligen, i förhållande till avdelningarnas 

resultat och konstaterade behovsförändringar.” 
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 Kommunstyrelsen 

Revisorernas bedömning av delårsrapport Härnösands 
kommun 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport per 2022-08-31 som sitt 
eget, samt  

att översända yttrandet i sin helhet till revisionen.  

 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 
av delårsrapporten per 2022-08-31. Kommunens revisorer ska enligt 
kommunallagen 12 kap. bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat. Revisionen önskar att 
kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 

rapporten senast den 9 december 2022. Kommunikation har skett med 
revisionen om att kommunstyrelsens svar kommer att översändas under 
januari 2022. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens delårsrapport 
per 2022-08-31 i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Vidare redogör revisionen 
för att de, undantaget hantering av finansiell leasing, att pensionsstiftelsen 
inte ingår i koncernredovisningen samt felaktig redovisning av två 

statsbidrag, inte har identifierat några väsentliga felaktigheter i 
delårsrapporten.   

  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Anna Bostedt 
Chef för ekonomi- och 

kommunledningsavdelningen 
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Yttrande – Kommunstyrelsens yttrande på revisionens granskning av 
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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 
 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anna Bostedt, 0611-348028 

anna.bostedt@harnosand.se 

YTTRANDE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2023-01-04 

 

Dnr  

KS/2022-000387 

  

 

  

Kommunstyrelsens yttrande på revisorernas 
bedömning av delårsrapport Härnösands kommun per 
2022-08-31 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 
av delårsrapporten per 2022-08-31. Kommunens revisorer ska enligt 

kommunallagen 12 kap. bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisionen önskar att 

kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 9 december 2022. 

Revisionens bedömning 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens delårsrapport 
per 2022-08-31 i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Vidare redogör revisionen 
för att de, undantaget hantering av finansiell leasing, att pensionsstiftelsen 
inte ingår i koncernredovisningen samt felaktig redovisning av två 

statsbidrag, inte har identifierat några väsentliga felaktigheter i 
delårsrapporten.  

Revisorernas rekommendationer 

 Vi anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i 
koncernredovisningen enligt lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) 

Kommunstyrelsen avvaktar RKR:s utlåtande och normering 

gällande hantering av pensionsstiftelser i räkenskaperna och 
ämnar efter det ompröva sin bedömning. 

 Kommunen hyr en betydande andel av verksamhetsfastigheterna. Vi 
anser att dessa bör redovisas som finansiell leasing och inte som 
operationell. 

Kommunstyrelsen håller med om revisionens synpunkt och ett 
arbete har påbörjats under 2022 med att omklassificera 

hyresavtal från operationell till finansiell. 
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 Kommunen har under året erhållit bidrag avseende ”säkerställa en 
god vård och omsorg för äldre personer” med återbetalningskrav, 

som felaktigt redovisats under posten generella bidrag och 
utjämning. Vidare har vi även noterat att ett generellt bidrag 

avseende ”stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom 
äldreomsorgen” utan återbetalningskrav, felaktigt redovisats under 
posten verksamhetens intäkter. Dessa medför en felaktig 

klassificering enligt RKR R2 i delårsrapporten och prognosen men 
påverkar inte det totala resultatet. Vi rekommenderar att 

klassificeringen av statsbidrag ses över och korrigeras till 
årsbokslutet. 

Kommunstyrelsen tar till sig av revisionens påpekande och 

avser att omklassificera ovan nämnda statsbidrag till 
årsbokslutet. 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram verksamhetsmål 
med betydelse för god ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen förstår revisionens rekommendation och i 
kommande arbete med nytt målprogram kommer revisionens 

rekommendation att beaktas. 

 

 

 

  

Anna Bostedt 

Chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelningen 
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��������	
����������
��	����������������������������������� ����
��������
!����"�	!��	���������#���#�����
 �������$�����#$�	�%�
��	�����	��"�	��	
������#���#���������
�����
 ������&	
�#	�
��	��'���
������"#�(�
��)	$�� ����"�	!����
����!�$��#�	
��*���#�$ 
��#���#(��*

+,--,./01223,�4156./5,764)	�$
��$����8����	��#���(��	�	$��8��8����	���8�	��#	�9#�
�$�����:#��	��
��
����8�	�����#�����"#�"�#
��	�
���	���	��(��
��
���	��8�"�
������8����	�	� �#����#�$�
����*����#�
��;�##�	�����	���	��
��
��������:	���<��

�
#!$$���
�:�
�������"�	���	*������	�	���	����""$<#�
��=��>�?*���#8	���(:#���"<���
��$	��8�"�
�������(��#�@:#	9��	���8����	��""$<#�
����>�=��	8#*�A���	��#��

����#�
��;�##�	�����	���	��
��
�����8���	$<���8�	��#	#���(��	�	$�	��	�$
��$�	����8����	����8�9#�	$�B'��CD*@:#	9��	���@�	�������� ��
��
���	�':	������
�A:�
�#	�##�	���	$<#��	
�� ��#�����	������	�
:���#���(��	�	$�	*��<�8����	���8�	��#	�9#�
�$��	�$
�C�C�CE>�8�	��	��	
���	:#�(�#8��� �
�	�:#��(����
!��$�����

	�	$��(�8�
�����	��#��������9#�
�$��:#���	�8����	���8�	��#	�	���	����(����:

	�	$���#�����
	�	$�:#���	�#��:	���"#���	
��(��8�

��	
:8
�#��� �$�	�#����
�
����#�$*��<���
�	!�����$�
��� ��
��
���	�:#���	�#��$9#�(���	$�	��		�	����9�	�	$�:	�8����	�	��

���	��	
���8���	$<�����������	�
:���#:8�	�8�"�#	�*&�9(#�$
�#�8����	��#�#�(���

�8����	�	�
���#��

����
�$��8�	��#	�9#�
�$��	$<#���	������	�
:���#���(��	�	$�	����	�$ �
������$��� �#�8����	��
��	*�A�� �#��9#�
����(�	��	
����		�
�	<$#���((�8���#���(<#�$#�	�8	�	$��(���	�����������	�
:���#:8�	�8�"�#	�*

FGHIJKLM�NMOPQGRP�SFT�FUVWXYYZ[VF\][̂X̂_[WNU\[ZYV_Z\\]V̀^̀



��������	
����������
��	����������������������������������� ����
��������
!����"�	!��	���������#���#�����
 �������$�����#$�	�%�
��	�����	��"�	��	
������#���#���������
�����
 ������&	
�#	�
��	��'���
������"#�(�
��)	$�� ����"�	!����
����!�$��#�	
��*���#�$ 
��#���#(��*

+,-./01202314502604,5�&���7#�#�""�#
�	��8��	�$
�9�99:;��������#<8	�	$���
���#��	(<	������������	���	��
��7#�#���(��	�	$�	���#�����������"#�	��"�#���#���
���#� �#�<	�#�
����	����8#�(	�	$��(�8�#�8
<#�	�"7��� �����8
�	��(��=#<	�#�	$�	*�>""!�	�	$�#��8��<(�	�<�	���8#�	$��<��	$�(�#��
��	�#��!8��8������8
�#����� �#�"7(�#8�	�"7�(�#8��� �
�	��8�#�8
<#�	��� ��
�#�8�	�"7�?<��=#����
=#�	���"��
�#������8
�	��(�<	�#�����""�8�

	�	$�#��� ����=�	�	$�#����
��=#<	�#�	$�#���(<��	
�$���	�(�#��=#��	����#*&��7#�#�""�#
�	�	$���	��#�(�	�

�
@9���(��	�	$�"#�	��"�#@�

#���(��	�	$�	�8�

�	�$
$��8����	�#���(��	�	$�������(�8�
�(����=(�#�	��
<��������'��9�� 9�9�#�8����	��
��	�#*)	�$
�	�
��#��$7#��

�8����	�	����=��#��

��������	$A�� � !#���(
��<#��"�#�
��	��*�B�� �#�
���$�#��7#�$#�	�8�
��

��#(���(���� !#���(
��������		���(���	���(�#8��� �
����
�$ �
�#*�B7#����=�	�	$�<#��

� !#���(
��(���$<�#�(�#8��� �
����
�$ �
�#��7	$��$7	$�#��8��8��������#���������	�	��������	$��������� <	�!	�
��="
����� �#��8*�)

��C��"��<#��

�8����	�	�<#���	�	���(�7	$�� !#��8�	
#�8
�D�""���
����7#E��� ��<#����#��8�#	��(����(�	
����((��8�	$��(�(�#8��� �
*�)	�$
��$����8����	��#���(��	�	$��8��8����	���8�	��#	�=#�
�$�����<#��	��
��
����8�	�����#�����"#�"�#
��	�
���	���	��(��
��
���	��8�"�
������8����	�	� �#����#�$�
����*��(�#���(��	�	$�"#�	��"�#	���#��$7#��

�8����	�	��	��#��

���
�#7��#��	���	�$ �
������ � �#��	�"�	���	��
��
�����8��8�	�����#��*�B�����#��	
����	����=�	�	$�	��
�	��	��#��

��	�$
��$��8��"�	���	��
��
���	��	$7���8�	��#	�	�������	���=(#�$
��""�!�#����8#�
�#��#�����$<�#������	��#�(���#���	��#�8�	��#	#���(��	�	$*�����#���#(�
��	��=#���	�	��������	$��� ��	��	
�$��=#�8�	�����#�	$��(��
��
���#��	��#�(���

�8����	�	���
�#�(�#��$�	����8����	����8�=#�	$�'��9��� �9�9�#�8����	��
��	�#*

FGHIJKLM�NMOPQGRP�SFT�FUVWXYYZ[VF\][̂X̂_[WNU\[ZYV_Z\\]V̀^̀



��������	
������������	����	������
����������������������	� !"#$%&�" 	'" &%� �(	��#�� 	�)	"!	%	*� �#%+	 %&,#�	% (	�)	 "&	� &� (�(	&"	%((#�))	&��	'�#',$)&% '�)	"!	% -	.%#&�',+%#	� (�/�(,%+	"#	� &�&-0	1+&�",*�	2�	� (�%/"#	&"	.#"/�(�	%'',#%&�	% (	&�$�+-	� !"#$%&�" 3	&��#�	'% 	4�	 "	*,%#% &��	&�%&	),'�	� !"#$%&�" 	�)	%'',#%&�	%)	"!	&��	(%&�	�&	�)	#�'��/�(	"#	&�%&	�&	2�++	'" &� ,�	&"	4�	%'',#%&�	� 	&��	!,&,#�0	5"	" �	)�",+(	%'&	" 	),'�	� !"#$%&�" 	2�&�",&	%..#".#�%&�	.#"!�))�" %+	%(/�'�	%!&�#	%	&�"#",*�	�6%$� %&�" 	"!	&��	.%#&�',+%#	)�&,%&�" 07	8988	:;<=	1>3	%	?2�(�)�	+�$�&�(	+�%4�+�&-	'"$.% -	% (	%	$�$4�#	!�#$	"!	&��	:;<=	*+"4%+	"#*% �@%&�" 	"!	� (�.� (� &	$�$4�#	!�#$)	%!!�+�%&�(	2�&�	:;<=	A &�# %&�" %+	B�$�&�(3	%	.#�/%&�	C *+�)�	'"$.% -	+�$�&�(	4-	*,%#% &��0	1++	#�*�&)	#�)�#/�(0���	:;<=	 %$�	% (	+"*"	%#�	&#%(�$%#D)	,)�(	, (�#	+�'� )�	4-	&��	� (�.� (� &	$�$4�#	!�#$)	"!	&��	:;<=	*+"4%+	"#*% �@%&�" 0

EFGHIJKL	MLNOPFQO	RES	ETUVWXXYZUE[\Z]W]̂ZVMT[ZYXÛY[[\U_]_
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www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 
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E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Werner, 0611-34 85 30 

petra.werner@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 
 

Datum 

2022-12-27 

 

Dnr  

KS/2022-000449 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 
2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Yttrande Uppföljning av granskningar mellan åren 2018-och 2020, 

samt 

att översända yttrandet till revisionen.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har genomfört en uppföljning av granskningar mellan 

åren 2018 och 2020 (2022-11-08). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade i rapporten. 

Revisionens syfte med granskningen är att bedöma om ansvarig 
styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
ett antal åtgärder har vidtagits i enlighet med lämnade rekommendationer 
men att det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar. 

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Yttrande Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 

2020.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 

2020, 2022-11-08.  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Petra Werner 

Kanslichef 
 

Bilagor 

Yttrande Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 2020. 
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Datum 

2022-12-27 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Kommunstyrelsens synpunkter på revisionens slutsatser och 
rekommendationer i Uppföljning av granskningar mellan åren 
2018 och 2020 per 2022-11-08 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har genomfört en uppföljning av granskningar mellan 
åren 2018 och 2020 (2022-11-08). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2022. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de 
slutsatser som finns redovisade samt vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 

Revisionens syfte med granskningen är att bedöma om ansvarig 
styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
ett antal åtgärder har vidtagits i enlighet med lämnade rekommendationer 
men att det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen att: 

Kommunstyrelsen tillser att HR-avdelningen upprättar indikatorer och/eller 

mätetal för tilldelade resultatuppdrag 

- Kommunstyrelsen delar revisionens rekommendation och genom att HR 
under år 2023 kommer att arbeta med strategiska åtgärder som syftar till 

att uppnå resultatuppdragen för mål 7, Framtidens arbetsgivare, skapas 
en kedja av strategiska åtgärder och mått som stödjer de övergripande 
kommunfullmäktigemålet. 

Kommunstyrelsen säkerställer att identifierade lokalbehov tillgodoses 

- Kommunstyrelsen noterar revisionens rekommendation. En 

lokalförsörjningsplan som omfattar identifiering av lokalbehov och 
strategisk fastighetsplanering fem år framåt har arbetats fram och 
beslutats av lokalgruppen under senhösten 2022. 

Kommunstyrelsen tillser att kommunens chefer får återkommande 
utbildningsinsatser gällande ansvar för budget och uppföljning 

- Kommunstyrelsen delar revisionens rekommendation men noterar att 
revisionens bedömning är positivt till de insatser som genomförs. 
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Utbildningsinsatser genomförs löpande för att säkerställa att chefer inom 
kommunstyrelsens verksamheter har kunskap om sitt ansvar.   

Kommunstyrelsen säkerställer att pågående utvecklingsarbeten vad gäller 
verksamhetsplaners innehåll bidrar till tydlighet avseende resultatuppdragens 

uppfyllelse 

- Ett utvecklingsarbete med verksamhetsplanen har skett under 2022 
och tidigare år, och kommer med all säkerhet att fortsätta att justeras 

med ökad kvalitet som grund för förändringar. Under 2022 har 
utvecklingsarbetet gällande verksamhetsplanens innehåll bidragit till 

att förstärka sambandet mellan Årsplan och verksamhetsplan i 
allmänhet, och sambandet mellan resultatuppdrag och strategiska 
åtgärder i synnerhet.  

Detta har skett bland annat genom:  

- att resultatuppdragen som tilldelats nämnden/styrelsen enligt årsplan 
presenteras under respektive övergripande mål i dokumentet samt 
tillsammans med beskrivningen av det övergripande målet, 

- att de strategiska åtgärder som planeras att genomföras under året 
med syfte att nå resultatuppdragen listas i direkt anslutning till 

resultatuppdragen i verksamhetsplanen. 
 

Kommunstyrelsen säkerställer att samtliga förtroendevalda deltar i en 
obligatorisk utbildning i samband med antagandet av den nya styrmodellen 

- Kommunstyrelsen delar revisionens rekommendation. Generellt ska 
förtroendevalda få ta del av och besluta om en utbildningsplan för 
mandatperioden. Det kommer att finnas ett digitalt komplement till 

utbildning för förtroendevalda som tillträder under mandatperioden 
samt löpande utbildningsinsatser i kommunstyrelsen i samband med 

eller inför beslut i kommunstyrelsen. En specifik utbildning kring 
kommunens styrmodell kommer att ske under 2023. 

Kommunstyrelsen regelbundet följer upp arbetsmiljömålen och vid behov 

vidtar åtgärder. 

- Kommunstyrelsen delar delvis revisionens rekommendation. 

En årlig uppföljning regleras i AFS 2001:1 (systematiskt 
arbetsmiljöarbete). Den ger att arbetsgivare årligen behöver utvärdera 

vilka styrkor och svagheter AG har i relation till föreskriften om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Denna genererar också en 
handlingsplan för att förbättra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, men är inte ett mål i sig. Den ska genomföras av 
varje chef, aggregeras upp till förvaltningsnivå för rapport till nämnd 

och därefter samlas upp på kommunnivå för rapport till KS årligen i 
kvartal 1. Utöver detta är arbetsmiljöpolicyn under revidering och 
beslut om densamma sker under första tertialen av 2023. Avseende 

mål och uppföljning kommer några förtydliganden ske. 
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Kommunstyrelsen regelbundet följer upp åtgärderna i enlighet med 
handlingsplanen kring arbetsmiljön inom ekonomiavdelningen och vid 

behov beslutar om ytterligare insatser. 

- Kommunstyrelsen noterar revisionens rekommendation. Gällande 
den löpande uppföljningen av arbetsmiljöarbetet så är en utgångpunkt 
att de handlingsplaner som upprättas vid riskbedömning eller 

andra mätningar av arbetsmiljön ska följas upp i det löpande arbetet. 
Dessa handlingsplaner är inte att betrakta som arbetsmiljömål utan 
snarare ett förebyggande arbete för att minimera arbetsmiljörisker.  

 

Kommunstyrelsen omprövar sitt beslut och fastställer styrdokument 

avseende bisysslor. 

- Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella 
lagar och förordningar. Kommunens antagna styrdokument 
kompletterar denna styrning och beskriver hur verksamheten ska 

bedrivas. Vid en eventuell konflikt mellan ett av kommunens 
styrdokument och statlig reglering gäller den statliga regleringen. 
Styrdokument finns i alla nivåer inom kommunen, alla beslutas inte 

av den politiska nivån. När det gäller styrdokument som fastställs 
avseende bisysslor finns en beslutad riktlinje och rutiner för hur 

bisysslor ska följas upp. I övrigt menar kommunstyrelsen att lagen 
om offentlig anställning inte behöver kompletteras med andra 
styrande dokument.  

 

 

Petra Werner 
Kanslichef  
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 Kommunstyrelsen 

Granskning av samhällsviktig verksamhet vid 
samhällsstörning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten ”Granskning av samhällsviktig verksamhet vid 
samhällsstörning” som sitt eget, samt 

att översända yttrandet i sin helhet till revisonen  

 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt 
granska kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser 

när tekniska lösningar inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2022. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 
vid störningar på elnät, IT-system och telefoni över tid. 

Revisionskriterier för bedömningsgrund: 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med 
tillhörande förordning 

 MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser 

Följande rekommendationer har lämnats i rapporten. 

 genomföra en översyn av reglementen ur ett 
krisberedskapsperspektiv 
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 genomföra en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen 
ur ett krisberedskapsperspektiv 

 initiera en översyn av krisledningsplan 

 säkerställa att utbildning genomförs 

 säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att 
hantera ett avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv 

 säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 
mandatperiod av kommunstyrelsen 

 tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Yttrande över revisionsrapporten utgår från kommunstyrelsens avsikt att 

följa nämnda lagar, rekommendationer och praxis.   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av samhällsviktig verksamhet vid 

samhällsstörning”  

Anna Bostedt 

Chef för enheten för civil beredskap 

Per Jonsson 

Beredskapssamordnare 
 

Bilagor 

Bilaga – Yttrande ”Granskning av samhällsviktig verksamhet vid 
samhällsstörning” 

Bilaga ”Granskning av samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning” 
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Kommunstyrelsens yttrande på revisionens slutsatser 
i revisionsrapport ”Granskning av samhällsviktig 
verksamhet vid samhällsstörning” 
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt 

granska kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser 
när tekniska lösningar inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2022. 

Under 2021 inträffade ett antal IT-incidenter där blev tydligt för 
medborgarna hur sårbart samhället är för större IT-störningar. Attacker mot 

både dagligvaruhandeln och Kalix kommun synliggjorde konsekvenserna av 
när IT-systemen slutar fungera. Även andra händelser såsom elavbrott, 
bränder och nederbörd kan innebära svårigheter att leverera tjänster till 

medborgare.  

Revisionens bedömning  

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
det delvis finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner från ett 
kommunövergripande perspektiv om samhällsviktig verksamhet.  

Inom krisberedskapsområdet finns flertalet styrande dokument i en 
kommun, dessa dokument anges i överenskommelsen mellan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) samt i speciallagstiftningen för området.  

Utöver dessa styrande dokument är reglementen ett centralt dokument. 

Revisionen bedömer att kommunens styrande dokument till vissa delar är 
ändamålsenliga.  

För att illustrera; kommunen saknade vid tidpunkten för granskningen 

beslutad övnings- och utbildningsplan, krisledningsplanen är beslutad av 
kommunstyrelsen men omfattar även de kommunala bolagen samt i 

reglementena för nämnderna finns det inte angivet att nämnden inom sitt 
verksamhetsområde har uppgifter gällande krisberedskapen. 

De samhällsviktiga verksamheterna, som varit föremål för denna 

granskning, arbetar i olika omfattning förebyggande. KPMG kan däremot 
för ett antal verksamheter konstatera att det brister för att kunna hantera 

avbrott på el, IT-störningar och telefoni över tid. De bedömer att 
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kommunens metod för krisberedskapsarbete är systematisk. Det är enligt 
revisionens bedömning av vikt att övningsverksamheten utvecklas i 

kommunen. 

Revisionens rekommendationer 

Genomför en översyn av reglementen ur ett krisberedskapsperspektiv 

Svar: Enheten för civil beredskap har gjort en genomgång av Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun ur ett 
krisberedskapsperspektiv. 

I 1 kap. §30 står ”Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som 

rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem.”  

Om behov uppstår att begära eller lämna bistånd vid en extraordinär 
händelse kan detta hanteras av krisledningsnämnden i enlighet med kapitel 8 

i reglementet. 

Styrning och ledning inom området civil beredskap hanteras därmed inom 

ramen för befintligt reglemente tillsammans med andra styrande dokument. 

Kommunfullmäktige kommer under 2023 besluta om ett nytt styrande 
dokument för kommunens arbete krisberedskap och civilt försvar.  

Genomför en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen ur ett 
krisberedskapsperspektiv 

Svar: Enheten för civil beredskap har gjort en genomgång av 
Delegationsordning kommunstyrelsen 2019-2022 
ur ett krisberedskapsperspektiv och ser inget behov av revideringar. 

Initiera en översyn av krisledningsplan 

Svar: Krisledningsplanen kommer ses över under 2023. 

Säkerställ att utbildning genomförs 

Svar: Kommunfullmäktige kommer under 2023 anta ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. I det ska en 

inriktning för utbildning och övning anges. Den inriktningen ska sen 
förtydligas i en utbildnings- och övningsplan. 

Säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att hantera ett 
avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv 

Svar: Kommunfullmäktige kommer under 2023 anta ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. I det ska en 
inriktning för kontinuitetsplanering anges. Nu gällande inriktning är att alla 
samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver ska ha en planering 

som säkerställer att verksamheten kan upprätthållas på en acceptabel nivå 
oavsett vilka störningar som inträffar. 
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Säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 
mandatperiod av kommunstyrelsen 

Svar: Kommunfullmäktige kommer under 2023 anta ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. I det ska det 
framgå hur arbetet ska följas upp. I dagsläget ansvarar kommunstyrelsen för 

uppföljning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar. En uppföljning 
av den gångna mandatperiodens arbete utifrån inriktningen från 

kommunfullmäktige kommer att göras under 2023. 

Tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs 

Svar: Kommunfullmäktige kommer under 2023 anta ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. I det ska en 

inriktning för utbildning och övning anges. Den inriktningen ska sen 
förtydligas i en utbildnings- och övningsplan. 

 

 

Anna Bostedt 

Chef för enheten för civil beredskap 

 
Per Jonsson 

Beredskapssamordnare 
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Revisionsrapport ”Granskning av samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av kommunens 
beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar inte fungerar. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 20 januari 2023. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska 
vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna.  

För Härnösands kommuns revisorer 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar 
inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid störningar på 
elnät, IT-system och telefoni över tid. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns det delvis 
finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner från ett kommunövergripande perspektiv om 
samhällsviktig verksamhet. Inom krisberedskapsområdet finns flertalet styrande 
dokument i en kommun, dessa dokument anges i överenskommelsen mellan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) samt i speciallagstiftningen för området. Utöver dessa styrande dokument är 
reglementen ett centralt dokument. Vi bedömer att de styrande dokument till vissa 
delar är ändamålsenliga. För att illustrera; kommunen saknade vid tidpunkten för 
granskningen beslutad övnings- och utbildningsplan, krisledningsplanen är beslutad av 
kommunstyrelsen men omfattar även de kommunala bolagen samt i reglementena för 
nämnderna finns det inte angivet att nämnden inom sitt verksamhetsområde har 
uppgifter gällande krisberedskapen.  

De samhällsviktiga verksamheterna, som varit föremål för denna granskning, arbetar i 
olika omfattning förebyggande. Vi kan däremot för ett antal verksamheter konstatera att 
det brister för att kunna hantera avbrott på el, IT-störningar och telefoni över tid. Vi 
bedömer att kommunens metod för krisberedskapsarbete är systematisk. Det är enligt 
vår bedömning av vikt att övningsverksamheten utvecklas i kommunen. Mot bakgrund 
av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen  

- genomföra en översyn av reglementen ur ett krisberedskapsperspektiv, se 
avsnitt 4.1.1 

- genomföra en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen ur ett 
krisberedskapsperspektiv, se avsnitt 4.1.1 

- initiera en översyn av krisledningsplan, se avsnitt 4.1.3  

- säkerställa att utbildning genomförs, se avsnitt, se avsnitt 4.2.3  

- säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att hantera ett 
avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv, se avsnitt 4.2.2 

- säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 
mandatperiod av kommunstyrelsen, se avsnitt 4.1.2 

- tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs, se avsnitt 4.1.6   
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2 Bakgrund 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när tekniska lösningar 
inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Under 2021 inträffade ett antal IT-incidenter där blev tydligt för medborgarna hur 
sårbart samhället är för större IT-störningar. Attacker mot både dagligvaruhandeln och 
Kalix kommun synliggjorde konsekvenserna av när IT-systemen slutar fungera. Även 
andra händelser såsom elavbrott, bränder och nederbörd kan innebära svårigheter att 
leverera tjänster till medborgare.  

Den tekniska och digitala utvecklingen innebär att sårbarheten ökar. Det är viktigt att 
kommunen har en tydlig analys om vilka områden som behöver fungera utan IT-stöd/el 
eller om andra störningar inträffar och på vilket sätt det ska ske.  

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att det saknas tillräcklig beredskap för 
sådana händelser.  

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid störningar på 
elnät, IT-system och telefoni över tid. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna identifierat och analyserat vilka 
samhällsviktiga verksamhetsområden som är kritiska vid olika former av mer 
störningar och avbrott över tid?  

 Finns det riktlinjer och rutiner för åtgärder vid upptäckt av sådana störningar 
och avbrott för samhällsviktig verksamhet? 

 Finns det planering om vilka uppgifter som ska prioriteras och hur uppgifterna 
ska lösas utan t ex el och/eller IT-stöd för samhällsviktig verksamhet?  

 Har det genomförts övningar eller liknande för att säkerställa att riktlinjerna och 
rutinerna är ändamålsenliga och kända inom organisationen vid störningar eller 
avbrott över tid?  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Granskningen omfattar 
inte styrande och stödjande dokument utifrån NIS-direktivet och informationssäkerhet.  
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Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar organisation och arbetssätt 
avseende krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd i samma dokument. I 
rapporten berörs det som avser krisberedskap då civilt försvar inte ingår i denna 
granskning. 

En granskning av detta slag riskerar att offentliggöra svagheter i samhällsviktig 
verksamhet. Beroende resultat av granskningen kan därför rapporteringen behöva 
genomföras på ett annat sätt än vanligt och detaljeringsgraden i rapporteringen är 
därför låg. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
— Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande förordning 
— MSB1FS 2015:5  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av: 

Reglemente för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden samt övriga nämnders 
reglementen samt delegationsordning för kommunstyrelsen, program för 
krisberedskaps och civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, riktlinjer 
för kontinuitetshantering.  

2.4 Metod 

Intervjuer har genomförts med: säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare samt 
ett urval av verksamhetsföreträdare för samhällsviktig verksamhet Rapporten är 
faktakontrollerad av säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Lagstiftning och 
nationella styrande dokument  

  

 
1 MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
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3 Inom krisberedskapsområdet 

I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, regleras bland annat kommuners ansvar 
vid krissituationer i fredstid.  

Det geografiska områdesansvaret är en lagreglerad kommunal uppgift enligt LEH och 
är centralt ur både krisberedskap -och höjdberedskapsperspektiv. Ansvaret innebär att 
kommunen ska verka för att olika aktörer, bland annat de som bedriver samhällsviktig 
verksamhet, inom kommunens geografiska område får möjlighet att samverka i syfte 
att uppnå samordning av förberedelser inför hantering av extraordinära händelser.2 

För att fullgöra åtaganden enligt LEH och annan lagstiftning som socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL och lag (2003:778) skydd om skydd mot olyckor, LSO, förutsätts att 
kommunen bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap.    

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner upprätta en risk- och 
sårbarhetsanalys. Kommuner och regioner ska med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 
extraordinära händelser.  

I överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 
för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
framgår det hur kommunerna ska arbeta med planeringen utifrån ett 
krisberedskapsperspektiv. Av överenskommelsen framgår att kommunerna ska ha 
följande dokument:  

- Ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap som anger 
kommunens övergripande mål och inriktning med arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden. 

- En plan för hantering av extraordinära händelser 

- En utbildnings – och övningsplan 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

- En risk och sårbarhetsanalys (RSA). 

Styrdokumentet, planen för hanteringeringen av extraordinära händelser, utbildnings- 
och övningsplanen samt reglementet för krisledningsnämnden ska vara beslutade 
senast 31 december under den nya mandatperiodens första år.  

Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner med beaktande av RSA, för varje 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. I 

 
2 MSB, Samverkan och ledning, vägledning för lokal IS, s 4.  
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överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 framgår att 
styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige och innehålla följande;  

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys  

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperiod 

Till stöd för att bedöma vad som är samhällsviktig verksamhet har MSB utarbetat ett 
metodstöd: Nationell vägledning samhällsviktig verksamhet med en tillhörande 
förteckning för att identifiera samhällsviktiga funktioner.3 

Dessa samhällsviktiga funktioner ingår i den kommunala kompetensen enligt 
förteckningen:  

- Barnomsorg och utbildning:  
Omsorg om barn, utbildning för barn- och unga och övrig utbildning och 
forskning 

- Dricksvattenförsörjning, avlopp och avfall 
Avfallshantering, avlopp och dricksvatten 

- Ekonomisk säkerhet 
utbetalning av ersättning 

- Energiförsörjning  
El, energi gas, fjärrvärme och fjällkyla, flytande drivmedel och bränslen 

- Handel och industri 
Bygg och anläggning 

- Hälsa, vård och omsorg 
Hälso – och sjukvård 

- Hälsa, vård och omsorg 
Omsorg och socialtjänst 

- Information och kommunikation 
Infrastruktur och tjänster för elektroniska kommunikationer, infrastruktur och 
tjänster för lagring och bearbetning av information.  

 
3 MSB, identifiering av samhällsviktig verksamhet: Lista med viktiga samhällsfunktioner 
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- Livsmedelsförsörjning 
Måltidsverksamhet 

- Offentlig förvaltning 
Allmänna val, krishantering, styrning, ledning och förvaltning 

- Ordning och säkerhet 
Skyddsverksamhet 

- Personalförsörjning 
Personalförsörja samhällsviktig verksamhet 

- Räddningstjänst och skydd för civilbefolkningen 
Räddningstjänst, varning och alarmering 

- Transport  
Kollektivtrafik 
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4 Resultat av granskningen 
4.1 Styrande dokument  

Granskningen avser krisberedskap därför redogör vi inte för de delar i styrdokument 
som behandlar civilt försvar och höjd beredskap. 

4.1.1 Reglementen och delegationsordning 

Kommunen har följande styrelse och nämnder; kommunstyrelse, arbetslivsnämnd, 
samhällsnämnd, skolnämnd, socialnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd4.  

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att de ansvarar för kommunens arbete med 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt LEH. Kommunstyrelsen 
har inte i enligt sitt reglemente i uppgift att begära bistånd eller bevilja bistånd till andra 
kommuner vid en extra ordinär händelse. 

Kommunstyrelsen delegationsordning5 omfattar inga beslutspunkter inom området 
krisberedskap.  

I de övriga nämndernas reglementen framgår inte några uppgifter gällande 
krisberedskap. 

Av krisledningsnämndens reglemente framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör krisledningsnämnden. Val av ledamöterna till nämnden6 har skett av 
kommunfullmäktige. Vidare framgår att ordföranden för nämnden bedömer när det 
råder en extraordinär händelse och beslutar att nämnden ska träda i funktion. Beslutet 
och motivet till beslutet ska dokumenteras.  

Ordföranden får besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid ordförandens frånvaro träder vice eller 2 e 
vice ordförande in i dennes ställe. Nämnden får besluta att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder samt helägda kommunala bolag där det är 
reglerat i avtal eller ägardirektiv. Av reglementet framgår att nämnden får begära 
bistånd eller bevilja bistånd till andra kommuner under förutsättning att det är inom 
ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen.  

Besluten ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.  

 
4 Dnr KS 2021–000061 
5 Dnr KS 2022-000204 
6 Kommunfullmäktige 2018-12-04 § 229. 
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4.1.1.1 Bedömning 

Kommunstyrelsens reglemente och dess delegationsordning 

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen i reglementet har ansvar för kommunens 
planering och samordning av arbetet med extraordinära händelser i fredstid. Vi 
bedömer att det i reglementet ska framgå att kommunstyrelsen kan begära och lämna 
bistånd till andra vid en extraordinär händelse i det fall krisledningsnämnden inte är 
aktiverad och behov av sådana beslut behöver fattas. Att besluta om ersättning för 
detta bör även det framgå av reglementet enligt vår bedömning 

Vi kan konstatera att det i kommunstyrelsen delegationsordning saknar beslutspunkter 
inom området krisberedskap.  

Övriga nämnders reglementen 

Vi bedömer att det utgör en brist att det i övriga nämndernas reglementen inte framgår 
uppgifter avseende krisberedskap inom sitt verksamhetsområde. Genom att uppgiften 
framgår av reglementet förtydligas det ansvar som nämnderna har enligt 
ansvarsprincipen.  

Krisledningsnämndens reglemente 

Av reglementet framgår att nämnden kan överta hela eller delar av 
verksamhetsområden förutom från nämnder även från helägda kommunala bolag där 
det är reglerat i avtal eller genom ägardirektiv. Vi konstaterar att den formen av 
reglering som finns för kommunala nämnder finns inte uttryckt för kommunala bolag i 
LEH. 

Ägarstyrningen av kommunala bolag sker genom bolagsordningen och ägardirektiv 
beslutade av kommunfullmäktige. 

Att kommunen som juridiska person genom krisledningsnämnden kan överta delar eller 
hela verksamhetsområden i ett kommunalt bolag som är en annan juridisk person, om 
det är reglerat i avtal eller genom ägardirektiv, är en utvidgning av styrningen över 
bolaget. Vi förstår att det är angeläget att vid extraordinär händelse behöver finnas 
möjlighet att kunna samordna kommunskoncernens samlade resurser, men vi är 
tveksamma om denna ordning är förenlig med aktiebolagslagen. Vi anser därför att det 
behöver säkerställas om den regleringen som finns i reglementet är förenligt med 
aktiebolagslagen.  

Vi bedömer det som positivt att det i krisledningsnämndens reglemente framgår får 
begära bistånd eller bevilja bistånd från annan kommun. Att besluta om ersättning för 
detta bör även framgå av reglementet enligt vår bedömning. 
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4.1.2 Program för krisberedskap och civilt försvar 2019–20227 

I programmet för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022, nedan programmet, 
fastställer kommunfullmäktige inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap 
och civilt försvar under mandatperioden. Enligt överenskommelsen mellan SKR och 
MSB ska ett styrdokument finnas som beslutas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen är enligt programmet ansvarig för uppföljningen av arbetet gällande 
krisberedskap. Enligt beredskapssamordnare har uppföljning skett med 
kommunstyrelsen presidium avseende pandemin och omvärldsläget under 
mandatperioden. Enligt uppgift kommer uppföljningen för innevarande mandatperiod 
inte ske under denna mandatperiod, utan bedöms ske våren 2023.   

Av programmet framgår att samtliga nämnder, kommunalägda bolag och förbund ska 
beakta denna inriktning i styrningen för den egna verksamheten, och;  

- Bidra till den kommunala krisledningen när det är påkallat 

- Ta fram en plan för hur ledningen av den egna verksamheten ska fungera vid 
kris som utgår från verksamhetens behov och den kommunövergripande 
krisledningsplanen.  

- Årligen till kommunstyrelsens rapportera vilka åtgärder som vidtagits och vilka 
som planeras för det kommande året. 

- När det är påkallat, delta i de åtgärder som följer av detta program. 

- Delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 

- Delta i utbildning och övning. 

I programmet hänvisas det till samhällets skyddsvärden enligt MSB som är;  

Befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, förmågan att upprätthålla 
grundläggande värden demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö 
och ekonomiska värden och nationell suveränitet.  

För att nå samhällets skyddsvärden som är identifierade av MSB ska kommunen: 

- ha förmåga att motstå och kunna hantera samhällsstörningar och störningar i 
enskilda verksamheter i fredstid   

- ha förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå oavsett 
störning 

 
7 Dnr KS 2019–00063 
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 ha förmåga att verka för samordning inom Härnösands geografiska område 

Av programmet framgår att en gemensam bild av verksamheten och dess processer 
underlättar samverkan och arbetet med systemförvaltning, informationsförvaltning, risk- 
och sårbarhetsanalyser, interkontroll, säkerhetsskydd och dataskydd med mera. Vidare 
framgår att beredskapsarbetet ska bygga på dokumenterade etablerade processer, där 
sådana saknas eller är ofullständiga ska processerna beskrivas och dokumenteras i 
samråd med berörda verksamheter.  

Samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för ska under 
mandatperioden ha tagit fram en kontinuitetsplan på den organisatoriska nivå som är 
lämplig. Planeringen ska säkerställa att verksamheten kan upprätthållas på en 
acceptabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Planeringen ska testas och 
revideras regelbundet och vid behov.  

4.1.2.1 Bedömning 

I programmet framgår att samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund har 
uppdrag gällande krisberedskapsarbetet vilket vi ser positivt på. För att stärka 
styrningen av krisberedskapsarbetet är det av betydelse att det framgår även av 
nämndernas reglemente att de har inom sitt verksamhetsområde ansvar för 
krisberedskapen, se avsnitt 4.1.1 

I programmet är det tydligt angivet att kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av 
programmet vilket är enligt vår bedömning viktigt för att kunna säkerställa ett aktivt 
arbete med programmet i hela kommunen under mandatperioden. Vi kan konstatera att 
kommunstyrelsen under mandatperioden inte följt upp programmet vilket är en brist 
enligt vår bedömning.  

Vi bedömer att arbetet med kontinuitetsplanering är viktigt för att motverka samhällets 
sårbarhet vid avbrott och andra samhällsstörningar. 

4.1.3 Krisledningsplan 

Enligt LEH ska alla kommuner ha en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser vilket även framgår av överenskommelsen mellan SKR och MSB, se avsnitt 
3.1. Syftet med planen är att säkerställa att kommunen har en god 
krishanteringsförmåga, samt att ska en effektiv ledning och samordning vid 
samhällsstörningar, extraordinära händelser och vid höjd beredskap i det geografiska 
områdesansvaret  
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Den kommunövergripande krisledningsplanen är fastställd av kommunstyrelsen och 
gäller för alla förvaltningar och bolag. 8 Planen beskriver kommunens ansvar och hur 
kommunen organiseras på en övergripande nivå vid samhällsstörningar, höjd 
beredskap och andra händelser där det finns ett behov av inriktning och samordning i 
den kommunala organisationen eller mellan aktörer i kommunens geografiska område.  

Syftet med planen är att översiktligt beskriva ansvar, organisation och resurser samt 
ange inriktning för mer detaljerade rutiner, metodstöd, checklistor och utbildningar som 
krävs för att leva upp till kommunens ansvar.  

De vägledande principerna för planen är: 

- Ansvarsprincipen; den som har ansvar för verksamheten under normala 
förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under svåra 
samhällsstörningar. 

- Likhetsprincipen; verksamheten ska fungera som vid normala förhållanden- så 
långt som det är möjligt. 

- Närhetsprincipen; en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som 
närmast är berörda och ansvariga.  

I planen redogörs för hur kommunen ska ledas och organiseras ur ett övergripande 
perspektiv utifrån roller, funktioner och ansvar.  

Av planen framgår att tjänsteman i beredskap, TiB, finns hos räddningstjänsten och är 
tillika Räddningschef i beredskap för Räddningstjänsten Höga kusten- Ådalen och 
Medelpad. TiB har uppgift att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som 
kan leda till svåra olyckor, katastrofer och kriser. Vid en sådan händelse initierar TiB 
kommunens beredskapsfunktioner genom att larma och informera berörda om 
händelsen. Beredskapssamordnare beskriver att det finns en uppdaterad telefonlista 
för TiB till olika verksamheter i kommun. Listan förvaras i säkra system. Listans 
aktualitet säkerställs av beredskapssamordnare. Enligt beredskapssamordnare har det 
inte varit några problem för TiB att nå verksamheter i kommunen, om så har behövts.  

Planen anger att den som får information om något som kan innebära negativ 
påverkan på kommunala verksamheter, andra samhällsviktiga verksamheter i 
kommunen eller föranleda större intresse från allmänheten ska informera chef för 
berörd verksamhet som i sin tur informerar vidare i organisationen så att rätt åtgärder 
kan vidtas på alla nivåer.  

För kommunens krisledningsorganisation har kommundirektören ansvaret på 
tjänstemannanivå. Krisledningsorganisationen består av en central krisledningsgrupp 

 
8 Dnr KS 2019/00063. Gäller för tiden 2020-03-12—22-12-31 och ska revideras första året varje 
mandatperiod.  
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som har en stab till sitt förfogande. Förvaltningar, kommunala bolag och förbund 
ansvarar för ledning av den egna verksamheten.  
 
Enligt intervjuerna pågår ett arbete i förvaltningarna med egna förvaltningsspecifika 
krisledningsplaner. Dessa beslutas på förvaltningsnivå av förvaltningschef och finns för 
varje förvaltning. 
 
Nedan visas en översiktlig bild över kommunens övergripande 
krisledningsorganisation: 

 

Av organisationsskissen framgår att kommunstyrelsen inte har någon roll i 
krisledningsorganisationen.  

Vidare framgår av krisledningsplanen att kommunen har ett geografiskt områdesansvar 
som innebär att beredskapsåtgärder som vidtas av olika aktörer samt information till 
allmänheten samordnas.  

4.1.3.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att krisledningsplanen beskriver centrala principer och prioriteringar 
inom krisberedskapsarbetet vilket vi bedömer som positivt.  
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Vi kan konstatera att krisledningsorganisationen saknar beskrivning omkring 
kommunstyrelsen roll vid en fredstida samhällsstörning. Vi bedömer att 
kommunstyrelsens roll vid en fredstida samhällsstörning ska finnas beskrivet i 
krisledningsplanen utifrån dess samordnade, lednings och uppsiktsplikts funktion.  

Ansvars- och rollfördelningen i hela krisledningsorganisationen, såsom vi bedömer, 
behöver beskrivas utifrån ett processperspektiv så att det framgår hur samhällsstörning 
utvecklas och de olika delarna/nivåerna i krisledningsorganisationen samverkar mellan 
de olika nivåerna. Vi bedömer att det är betydelsefullt att det finns en 
processbeskrivning av krisens förlopp och för hur olika delar i 
krisledningsorganisationen integrerar i och med varandra. Detta för att säkerställa att 
ledning och styrningen vid en händelse.  

Vi kan konstatera att krisledningsplanen gäller för alla förvaltningar och för kommunala 
bolag. Planen är beslutad av kommunstyrelsen. Om styrande dokument ska gälla för 
kommunala bolag ska det enligt vår bedömning beslutas av kommunfullmäktige och 
överlämnas till stämmoombud. Kommunstyrelsen har inte beslutsmandat för de 
kommunala bolagen.  

4.1.4 Risk- och sårbarhetsanalys  

Den del av RSA som är offentlig har varit föremål för vid denna granskning, upprättad 
20199. Överenskommelsen mellan MSB och SKR, se avsnitt 3.1, anger att det ska 
finns en risk- och sårbarhetsanalys. 

Riskerna enligt RSA är kategoriserade i olika huvudgrupper och bedömda utifrån 
följande kriterier:  

Nivå Sannolikhet  

1 Mycket låg  1 gång /1000 år eller färre 

2 Låg  1 gång/100 år-1gång/1000 
år 

3 Medelhög  1 gång/50 år- 1gång/100 
år 

4 Hög  1 gång/10 år-1gång/50 år 

5 Mycket hög 1 gång/år eller oftare 1 
gång/10 år 

 
9 Dnr KS 2019-000477 
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Konsekvenserna kan vara mycket begränsande, begränsad, allvarliga, mycket 
allvarliga och katastrofala.  

Av RSA framgår att samhällsviktig verksamhet i Härnösands kommun är samhällsviktig 
om den uppfyller ena eller båda av följande villkor:  

1. Ett bortfall av eller svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en 
allvarlig kris inträffas i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna ska 
kunna hanteras så att skadeverkningarna blir små som möjligt.  

Det framgår att de kritiska beroenden som rör den samhällsviktiga verksamhet som 
kommunen själv förvaltar, bedriver eller äger är kritiska beroenden för nästan samtliga 
verksamheter är; personal med rätt kompetens, el, dricksvatten, avlopp, elektroniska 
kommunikationer, läkemedel och livsmedel, kommunens IT, trygghetslarm och 
fjärrvärme. 

I RSA redogörs det för olika risker inom 29 olika områden. Nedan följer en 
sammanfattning av de risker som är upptagna och dess bedömning utifrån 
granskningens syfte. Vissa delar av denna del av RSA är sekretessbelagd.  

 Långvarigt avbrott i fjärrvärmeförsörjningen; bedöms vara låg sannolikhet, 
allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet, ekonomiska värden och 
miljö. Möjlig påverkan på kommunens egen verksamhet. 

 Omfattande och långvarigt avbrott i elektroniska kommunikationer 
(internet, telefoni, Rakel i en vecka); mycket låg sannolikhet, mycket allvarliga 
konsekvenser för samhällets funktionalitet, liv och hälsa samt ekonomiska 
värden och miljö.  

 Omfattande och långvarigt elavbrott (regionalt avbrott i elförsörjningen i 
elförsörjningen under en vecka på vintern.); mycket låg sannolikhet, mycket 
allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet, liv och hälsa samt 
ekonomiska värden och miljö.  

 Överbelastningsattack mot kommunens internetförbindelse (efter följande 
del av meningen sekretessbelagd); sannolikheten för en sådan händelse går 
inte att bedöma, attacker är vanliga med en så långvarig ihållande attack 
(sekretess) är betydligt mer osannolik. Begränsade konsekvenser för 
samhällets funktionalitet och liv och hälsa.  

Gisslanprogram låser kritisk information i kommunala verksamheter 
(störning i viktig informationstillgänglighet, riktighet eller konfidentialitet); 
sannolikheten för en sådan händelse är svår att bedöma, men den här typen av 
attacker blir allt vanligare och det inte inga heltäckande skydd. Konsekvenserna 
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varierar med det kan bli allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet, 
ekonomi och liv och hälsa. Påverkan på drabbade verksamheter, kan även 
spridas från en organisation till en annan.  

I RSA redogörs det för även sårbarheter. De sårbarheter som har bäring på denna 
gransknings syfte och som beskrivs är: elektroniska kommunikationer, elförsörjning, 
fjärrvärme, kommunens IT/informationssäkerhet.   

4.1.4.1 Bedömning 

Vi har inom ramen för granskningen inte ifrågasatt den bedömning av sannolikhet och 
konsekvens som kommunstyrelsen har gjort. 

Vi kan konstatera att RSA har genomförts inom flera områden som är aktuella inom ett 
avbrottsperspektiv vilket vi bedömer som positivt. Vi bedömer att det är positivt för 
kommunens möjlighet att bedriva ett förebyggande arbete inom dessa olika områden. 

4.1.5 Riktlinjer för kontinuitetshantering10 

Kontinuitetshantering beskrivs enligt riktlinjen som den process som säkerställer att 
kommunen kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå, 
oberoende på vilka störningar som drabbar verksamheten. Syftet med dessa riktlinjer 
är att beskriva hur man inom kommunen ska bedriva arbetet med kontinuitshantering 
för att uppnå det.   

Genom arbetet med kontinuitetshantering identifieras och analyseras 
verksamhetens högst prioriterade åtaganden, sådan verksamhet som måste kunna 
upprätthållas oavsett vad som inträffar. För att kunna upprätthålla dessa åtaganden 
i händelse av avbrott upprättas så kallade kontinuitetsplaner. Planerna beskriver 
hur verksamheten kan arbeta på alternativa sätt under ett avbrott, så att den 
samhällsviktiga verksamheten kan upprätthållas på en acceptabel nivå. Den 
acceptabla nivån definieras som den lägsta nivå som kan accepteras innan 
verksamheten/kommuninvånarna drabbas av oacceptabla konsekvenser. Vidare 
framgår av riktlinjen att en framgångsrik kontinuitetshantering skapar en 
handlingsberedskap som stärker förmågan att förebygg, bemöta och återhämta 
verksamheten efter avbrott.   

Av riktlinjer för kontinuitetshantering framgår följande begrepp och definitioner: 

- Kontinuitetshantering: Den process som säkerställer att organisationen kan 
driva den mest kritiska verksamheten på en acceptabel nivå, oavsett vilka 
störningar som inträffar. 

 
10 Beslutad av kommunstyrelsen 2016 11 08 och gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag. 
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- Kriteriemodell: Den modell som visualiserar verksamhetens riskacceptans, var 
gränsen går för vilka konsekvenser som är acceptabla.  

- Åtagande: Ett avgränsat uppdrag som förvaltningen eller processen har att 
genomföra i enlighet med lagar, verksamhetsmål och styrande dokument.  

- Kontinuitetsrisker: Risker som påverkar möjligheten att upprätthålla en 
verksamhet eller process 

- Maximal acceptabel avbrottstid: Den tid ett åtagande aktiviteter kan ligga ner 
inom oacceptabla konsekvenser inträffar.  

- Mål för återställningstid: Den tid efter en störning inom vilken det är 
nödvändigt att en resurs återställs.  

Vidare framgår av riktlinjer för kontinuitetshantering att processen utgår från följande 
steg; planera, införa och tillämpa, följa upp samt utveckla. Processen för hur 
verksamheterna ska arbeta med detta är vidare beskrivet i riktlinjer för 
kontinuitetshantering. 

Av riktlinjer framgår att krav på kontinuitetshantering begränsar sig till samhällsviktiga 
verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för, till exempel särskilda 
boenden för äldre, hemtjänst och hemsjukvård men också verksamheter som dessa är 
beroende för sin funktion. 

Vidare framgår att om inte särskilda skäl finns omfattar dessa riktlinjer endast de 
åtaganden inom samhällsviktiga verksamheter där oacceptabla konsekvenser riskerar 
att uppstå inom 24 timmar från ett avbrott. 

4.1.5.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att kommunen arbetar systematiskt med kontinuitetshantering och 
sedermera kontinuitetsplaner vilket vi ser som positiv. Vid intervjuer med 
verksamhetsföreträdare framgår att det pågår ett arbete med kontinuitetsplanering 
vilket indikerar att arbetssättet med kontinuitetshantering har förankring i kommunens 
olika samhällsviktiga verksamheter, se avsnitt 4.2.2.  

4.1.6 Övning- och utbildningsplan 

Enligt överenskommelsen mellan SKR och MSB ska varje kommun ha en utbildnings- 
och övningsplan. I kommunen fanns det inte någon beslutad utbildning- och 
övningsplan vid tidpunkten för granskningen. Förklaringen som lämnats vid intervju är 
att den finns som utkast men arbetet lades ner under pandemin.  Vid faktakontrollen 
anges att planen under våren 2022 beslutades av kommundirektör och gäller till 2022-
12 -31. 

  

DocuSign Envelope ID: 0F8EB230-5F8D-46B6-8893-553D60F89994



 

 19 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Härnösands kommun 
Granskning av samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning 
 
2022-11-02 

4.1.6.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att det vid tidpunkten för granskningen, för mandatperioden 2019 – 
2022, inte finns någon beslutad utbildning-och övningsplan. Vi bedömer att det utgör 
en brist att de under större delen av mandatperioden saknats en beslutad övnings- och 
utbildningsplan. 

4.2 Beredskap vid avbrott i samhällsviktig verksamhet  

4.2.1 Identifiering och analys av samhällsviktiga verksamhetsområden 

Identifiering av samhällsviktig verksamhet sker i RSA som beslutats av 
kommunstyrelsen. Innan dess har det skett ett arbete med RSA i de olika 
förvaltningarna. Därefter har kontinuitetshanteringen skett enligt riktlinjer för 
kontinuitetshantering. Arbetet med såväl RSA som kontinuitetshantering sker med stöd 
av beredskapssamordnare enligt beredskapssamordnare. 

I RSA är liv och hälsa är identifierad som högst prioriterad samhällsviktig verksamhet. I 
liv och hälsa inbegrips särskilt boende för äldre, kostverksamhet, hemtjänst, 
hemsjukvård, omhändertagande av barn samt förskoleverksamhet.  

Vid intervju framkommer att det inte finns någon kontinuitetsplan för diarieföring och 
postöppning eller hur ett politiskt sammanträde ska hanteras vid ett avbrott. Däremot 
finns det en rutin för hur arbetet ska bedrivas vid avbrott.   

Vidare framgår av intervjuerna att det finns krisledningsplaner i de olika förvaltningarna 
och de är inte beslutade på politisk nivå. 

4.2.1.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att det finns en sammanhållen ledning och styrning över arbetet med 
RSA och kontinuitetshantering i kommunen. Vi kan även konstatera att 
kommunstyrelsen har gjort en bedömning om vad som är samhällsviktig verksamhet i 
RSA och att liv och hälsa har högst prioritet   

Vi delar bedömningen att liv och hälsa har högsta prioritet när det gäller den 
samhällsviktiga verksamheten. Vi bedömer att det bör säkerställas att det finns rutiner 
vid avbrott inom all samhällsviktig verksamhet exempelvis löneutbetalning och 
försörjningsstöd. Allt för att säkerställa kommunens robusthet inom fler områden vid en 
samhällsstörning över tid.  

4.2.2 Riktlinjer och rutiner för planering och åtgärder vid störningar  

Övergripande 

Enligt intervjuerna med beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef och enligt de 
styrande dokumenten sker kontinuitshantering inom de olika verksamhetsområdena 
som bedriver samhällsviktig verksamhet därefter görs en kontinuitetsplanering. 
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Kontinuitetshanteringen sker i de olika verksamheterna av verksamheterna och stöd 
ges centralt från beredskapssamordnarna.  

Beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef beskriver i intervjuer att som en del i 
processen har de testat” vad som behövs för att det ska fungera vid någon form av 
händelse som innebär en störning i verksamheten. Alla scenarion är beaktade utifrån 
vad som kan ske i de högst prioriterade samhällsviktiga verksamheterna. Det finns 
kartlagt de olika tidskritiska beroendena och för kort tid finns det lösningar för att 
säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten fungerar.  

Beredskapssamordnare beskriver att när nya medarbetare börjar vars funktion ingår i 
krisledningsorganisationen finns det inte någon nedskriven systematisering för 
introduktionen i krisledningsorganisationen. Introduktionen sker genom samtal och att 
medarbetaren kommer med via utbildningar och övningar.  

Barn- och familjeenheten, Socialnämnden 

Verksamheten arbetar med ansökningar, orosanmälningar, mottagningsverksamhet, 
familjerätt samt alla resurser avseende hem för vård eller boende (HVB) eller SoL.  

Verksamhetsföreträdare uppger att de har pappersakter med 5 års bevarandestatus. 
De är bättre rustade för ett avbrott genom att de har pappersakter. Nytt 
ärendehanteringssystem har inköpts med tillhörande e-arkiv som planeras att 
implementeras under hösten.    

Enligt verksamhetsföreträdare finns ett ständigt pågående samtal om vad som händer 
vid ett avbrott och hur de ska kunna omhänderta behoven hos utsatta familjer vid ett 
avbrott. De kan exempelvis vid ett strömavbrott i kommunhuset arbeta hemifrån genom 
VPN-tunnel och det finns även powerbanks att tillgå.  

Av verksamhetsföreträdaren framgår att det finns en beredskapsmapp med olika 
blanketter och annat viktigt material i det fall det blir ett avbrott. Exempelvis finns 
rekvisitionsblanketter för inköp av mat och för akuta omhändertaganden enligt lagen 
om vård av unga. De har som rutin att nya medarbetare blir introducerade vart 
underlagen finns förvarade.  

Enligt verksamhetsföreträdare arbetar de med en översyn av kontinuitetsplanerna och 
det finns en prioritering av deras arbetsuppgifter i det fall ett avbrott sker  

Ekonomienheten, Kommunstyrelsen 

Enligt verksamhetsföreträdare är verksamheten inte någon känslig verksamhet i det fall 
ett avbrott inträffar. Fakturorna ska betalas inom 20–30 dagar och vilket innebär att det 
finns tid att betala fakturorna innan de förfaller vid ett avbrott. Verksamhetsföreträdaren 
uppger att det går arbeta hemifrån och systemen är inte via molnet. 
Verksamhetsföreträdaren beskriver att om ett bokslut inte kan levereras är det inte 
någon fara, rädda liv är det centrala. 
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Kostenheten, Samhällsnämnden 

Kostenheten består av tre enheter och lagar mat till särskilda boenden, hemtjänst, 
skola och förskola. I kommunen finns ett produktionskök och två tillagningskök som 
ligger utanför tätorten. Om det finns tillgång till reservkraft framkommer inte i våra 
intervjuer med hänvisning till sekretess.  

Enlig verksamhetsföreträdare finns kontinuitetsplan som verksamhetschef och 
enhetscheferna har kännedom om. Cheferna har inte pratat med medarbetarna om 
innehållet i hela planen då det är osäkra vad som kan förmedlas till medarbetarna 
utifrån sekretess.    

För planeringen avseende vad som ska prioriteras vid exempelvis avbrott finns listor 
utskrivna. I deras kontinuitetsplan finns det beskrivet hur de ska agera vid helt eller 
delvis avbrott. Dock förs det inte samtal om innehållet i hela kontinuitetsplanen. Är det 
mindre händelser så beskriver verksamhetsföreträdaren att det hanteras när det 
händer. 

Enligt verksamhetsföreträdare finns rutiner och riktlinjer för att upptäcka störningar och 
avbrott.  

Hemtjänsten, Socialnämnden 

Verksamhetsföreträdaren beskriver att det finns kontinuitetsplaner inom varje enhet 
och cheferna går igenom dessa med all personal. Verksamhetsföreträdaren bedömer 
att kontinuitetsplanerna behöver bli mer kända hos personalen.  

Det finns olika rutiner och exempelvis beskriver verksamhetsföreträdaren rutinerna 
avseende trygghetslarm som innebär att om larmet ligger nere tar de exempelvis in 
extrapersonal som ringer till alla brukare som har trygghetslarm för att säkerställa att 
de mår bra. Vidare är rutinen om det skulle hända något blir cheferna inkallade.  

Alla som har hemtjänst har nyckelfria hembesök och dörrens låses då upp genom 
mobiltelefon. Personalen har tillgång till reservnycklar till brukarna i det fall det 
nyckelfrialåset inte fungerar. Information om brukarna finns tillgängligt på annat sätt i 
det fall datasystemet inte fungerar. Hos de olika arbetsgruppernas lokaler finns en 
krispärm att tillgå i det fall en händelse inträffar.   

IT- drift och förvaltning, Kommunstyrelsen 

I verksamheten ingår IT- support, utveckling - och digitalisering och drift.  

Verksamhetsföreträdaren beskriver att det mesta inom IT är i egen drift och att de har 
fåtal molntjänster. Verksamheten har kartlagt olika scenarion som kan hända och 
utifrån från det har en kontinuitetsplanering skett. IT-driftsmiljön genomlyses med 
jämna tidsintervaller. 
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IT-enheten är en intern stödfunktion och uppger att de är behjälplig när det behövs. 
Enheten har inte jour eller beredskap utan arbetar proaktivt genom att minimera 
riskerna. Det framkommer inte av intervjun hur en krissituation ska hanteras.  

Löneenhet, Kommunstyrelsen 

Löneenheten ingår i ekonomi och kommunavdelningen.  

Enligt verksamhetsföreträdaren är lön ett prioriterat område ur ett avbrottsperspektiv 
och det finns kännedom hos IT om deras verksamhet i det fall ett avbrott inträffar.  

Det finns rutiner att köra gamla lönefiler om personalsystemet inte fungerar. Avtal med 
banken för att utbetala lön på tidigare lönefiler saknas. I vissa delar har de ett manuellt 
arbetssätt ex tidrapporter för timanställda är på papper.  

En översyn av krisplanerna ska genomföras. De har bytt lönesystem vilket har inneburit 
att de har sett över sina arbetssätt och arbetat mer analogt för att lära sig hur det nya 
personalsystemet fungerar. Kunskap finns i hur man räknar lön förhand i det fall att 
personalsystemet inte fungerar och löneutbetalning sker genom annat system.  

4.2.2.1 Bedömning  

Vi bedömer att det är betydelsefullt att introduktionen för ny personal som ingår i 
krisledningsorganisationen systematiseras.  

Vi kan konstatera att det finns ett pågående arbete med planer, rutiner och riktlinjer i de 
olika i samhällsviktiga verksamheterna. Förutom hos ekonomienheten. Vi bedömer 
dock att ur ett långsiktigt perspektiv bör ekonomihantering arbeta med rutiner och 
riktlinjer för att säkerställa samhällets långsiktiga robusthet.  

Vi kan konstatera att flera verksamheter arbetar med att säkerställa att verksamheten 
kan fungera vid ett avbrott. Exempelvis arbetar barn- och familjeenheten medvetet med 
att säkerställa att verksamheten fungerar i det fall ett avbrott.  

Vi kan konstatera att digitalisering innebär en ökad sårbarhet för att kunna hantera 
olika former av avbrott i samhällsviktiga verksamheter. Vi bedömer att det är väsentligt 
att arbetet med RSA och kontinuitetshantering med efterföljande kontinuitetsplaner är 
centralt för hur den samhällsviktiga verksamheten ska säkerställas på en acceptabel 
nivå. Ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.    
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4.2.3 Övningar för att säkerställa ändamålsenliga rutiner och riktlinjer 

Övergripande 

Av riktlinje för kontinuitetshantering framgår att i kommunens kontinuitetsarbete ska 
övning, test och revidering av framtagna planer ske regelbundet.  

Enligt intervjuerna med beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef har det skett 
olika former av övningar exempelvis nödvattenövning på regional nivå. I den övningen 
deltog representanter från hemtjänsten och kostverksamheten.  

Barn- och familjeenheten, Socialförvaltningen 

Verksamhetsföreträdare beskriver att de vid arbetsplatsträffar för samtal om vad som 
händer vid ett avbrott. Olika övningar har genomförts för att säkerställa att 
verksamheten fungerar vid ett avbrott.   

Ekonomienheten, Kommunstyrelsen 

Verksamhetsföreträdare bedömer att det inte finns något behov av att öva eller ha 
egna rutiner och riktlinjer då de inte är en kritisk verksamhet.  

Kostenheten, Samhällsnämnden. 

Verksamhetsföreträdaren beskriver att de inte har haft någon övning och de har inte på 
arbetsplatsträffar eller liknande samtal om hur de ska hantera olika avbrott. 
Erfarenheten säger att de har omhändertagit tidigare avbrott bra då det är en stabil 
arbetsgrupp som varit med länge har erfarenhet från att hantera olika händelser. Det 
sker en kunskapsöverföring till nya medarbetare från erfarna medarbetare för olika 
händelser ska hanteras. 

Hemtjänsten, Socialnämnden 

Verksamhetsföreträdare beskriver att det inte finns någon övningsplan för 
verksamheten. Verksamheten har inte heller övat om det blir ett avbrott på el, 
fjärrvärme och telekommunikation.  

IT-drift och förvaltning, Kommunstyrelsen 

Verksamhetsföreträdare beskriver att de är med vid större övningar. De övar även 
internt utifrån olika mindre incidenter som händer i verksamheten i vardagen samt 
analyserar och systematiserar olika händelser. Arbetar proaktivt. För att lära sig av 
olika incidenter. Det ska enligt verksamhetsföreträdaren vara lätt att göra rätt. Har 
händelseplaner och aktivitetsbaseradeplaner. 
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Löneenheten, Kommunstyrelsen 

I arbetslaget har det enligt verksamhetsföreträdaren förts samtal om det som skett i 
Kalix med totalt datastopp och hur de skulle hantera det. De har inte övat.  

4.2.3.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att kommunen i övergripande riktlinjer för kontinuitetshantering anger 
att övning, test och revidering av framtagna planer ska ske regelbundet vilket vi ser 
som positivt. Vi bedömer att det arbetet som anges i riktlinjen behöver implementeras 
mer i de olika verksamheterna som ingått i denna granskning.  

Vi kan konstatera att det i inom barn -och familjeenheten och IT- enheten sker ett mer 
systematiserat arbete avseende övning vilket vi bedömer som positivt. Vi kan även 
konstatera att kostverksamheten, hemtjänsten, löneenheten och ekonomienheten kan 
utveckla sitt arbete gällande övning för att säkerställa att rutiner och riktlinjer är 
ändamålsenliga vid ett avbrott.  
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5 Sammanfattning och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns det delvis 
finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner från ett kommunövergripande perspektiv om 
samhällsviktig verksamhet  

Inom krisberedskapsområdet finns flertalet styrande dokument i en kommun, dessa 
dokument anges i överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt i speciallagstiftningen 
för området. Utöver dessa styrande dokument är reglementen ett centralt dokument. Vi 
bedömer att de styrande dokument till vissa delar är ändamålsenliga. För att illustrera; 
kommunen saknade vid tidpunkten för granskningen beslutad övnings och 
utbildningsplan, krisledningsplanen är beslutad av kommunstyrelsen men omfattar 
även de kommunala bolagen samt i reglementena för nämnderna finns det inte angivet 
att nämnden inom sitt verksamhetsområde har uppgifter gällande krisberedskap.  

De samhällsviktiga verksamheterna, som varit föremål för denna granskning, arbetar i 
olika omfattning förebyggande. Vi kan däremot för ett antal verksamheter konstatera att 
det brister för att kunna hantera avbrott på el, IT-störningar och telefoni över tid. Vi 
bedömer att kommunens metod för krisberedskapsarbetet av samhällsviktiga 
verksamheter är systematisk. Det är enligt vår bedömning av vikt att 
övningsverksamheten utvecklas i kommunen.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen  

- genomföra en översyn av reglementen ur ett krisberedskapsperspektiv, se 
avsnitt 4.1.1 

- genomföra en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen ur ett 
krisberedskapsperspektiv, se avsnitt 4.1.1 

- initiera en översyn av krisledningsplan, se avsnitt 4.1.3  

- säkerställa att utbildning genomförs, se avsnitt, se avsnitt 4.2.3  

- säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att hantera ett 
avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv, se avsnitt 4.2.2 

- säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 
mandatperiod av kommunstyrelsen, se avsnitt 4.1.2 

- tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs, se avsnitt 4.1.6 
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 Kommunfullmäktige  

Program för uppföljning av privata utförare 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för uppföljning av privata utförare för mandatperioden 

2023-2026.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 
kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också 

anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses. I detta dokument innebär riktlinjer de av 

kommunens styrdokument som är relevanta för uppdraget. 

Programmet ska ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med att fullmäktige ska lägga 

fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en 
politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, 

struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 
Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska 
genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också 

faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll 
i produktionen. 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 
uppdragstagare. I avtalen ska det säkras att uppdragstagaren biträder 

kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och 
rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande 

fall, andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 
uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 

Nämndernas uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde ska 

redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. Därigenom kan 
kommunstyrelsen och fullmäktige granska och följa upp hur nämnderna 

arbetar i enlighet med detta program.  
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Socialt perspektiv 

Att de kommunala verksamheter som utförs av privata utförare följs upp och 

lever upp till de kommunövergripande målen är viktigt för att säkerställa att 
kommunens mål om bland annat jämställdhet, inflytande och 
barnperspektivet uppfylls.  

Ekologiskt perspektiv 

Härnösands kommun har högt ställda ambitioner på klimat- och 

miljöområdet och det är därför viktigt att de privata utförare som kommunen 
har avtal med lever upp till kommunens målsättningar.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen slår fast att fullmäktige ska för varje mandatperiod enligt 
kommunallagen 5 kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Detta program är 
alltså lagstadgat.   

  

Petra Werner 
Chef Kanslienheten 

Ina Lindström 
Utredare 

 

Bilagor 

Förslag Program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023-
2026 

 



 

 

 

 

 

  

 

Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

   

Datum 

2022-12-06 
Diarienummer  

KS/2022-000521 

 

Program för uppföljning av privata utförare 

2023-2026 

 

   

 

Dokumentnamn 
Program för uppföljning av privata utförare 

Dokumentty p 

Styrdokument 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

 

Diarienummer 

2022-000521 

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

1.0 

Senast rev iderad 

 

Giltig t o m 

2026-12-31 

Dokumentinformation Dokumentet gäller för mandatperioden 2023-2026 

Dokumentet gäller för Alla kommunens nämnder och bolag 

Annan information  



Härnösands kommun 

Datum 

2022-12-20 

Diarienummer 

KS/2022-000521 

Sida 

2(7) 
 

 

 

Innehåll 

 
1. Inledning ..................................................................................................3 
2. Omfattning...............................................................................................4 

3. Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare............................................................................................................5 

4. Allmänhetens insyn .................................................................................6 
5. Uppföljning..............................................................................................7 
 

  



Härnösands kommun 

Datum 

2022-12-20 

Diarienummer 

KS/2022-000521 

Sida 

3(7) 
 

 

1. Inledning 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 
kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också 

anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses. I detta dokument innebär riktlinjer de av 

kommunens styrdokument som är relevanta för uppdraget. 

Programmet ska ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med att fullmäktige ska lägga 

fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en 
politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, 

struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 
Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska 
genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också 

faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll 
i produktionen. 
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2. Omfattning 

Privata utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. 

En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Det 

handlar om  

 aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar,  

 enskilda firmor  

 idéburna organisationer och kooperativa föreningar.  

Kommunala företag inkluderas inte i begreppet privata utförare. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är 

egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet 
utan reglerad genom tillståndsgivning 
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3. Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare 

Härnösands kommuns kommunövergripande mål innefattar de verksamheter 

eller angelägenheter som utförs av privata utförare. 

Varje nämnd ansvarar för att följa upp och återrapportera måluppfyllelsen 
inom sitt verksamhetsområde till kommunfullmäktige. När en kommunal 

angelägenhet istället utförs av en privat utförare ska kommunen följa upp 
verksamheten.  

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med utgångspunkt i detta 
program ansvara för att genom avtal säkerställa att de som driver 
verksamheter på uppdrag av kommunen inom nämndens ansvarsområde 

bedriver verksamheten enligt:  

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 
gälla för verksamheten  

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för 
respektive verksamhet  
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4. Allmänhetens insyn  

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare säkerställa information som 
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över 
till en privat utförare. Utföraren ska kunna lämna information när 

kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att 
få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken 

information som efterfrågas. Informationen som begärs in ska ha en 
koppling till upphandlingen och den verksamhet som upphandlas. 
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5. Uppföljning  

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § ansvar för att leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av 
sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ (Överlämnande av 

kommunala angelägenheter).  

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 

uppdragstagare. I avtalen ska det säkras att uppdragstagaren biträder 
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och 

rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande 
fall, andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 
uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 

Nämndernas uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde ska 
redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. Därigenom kan 

kommunstyrelsen och fullmäktige granska och följa upp hur nämnderna 
arbetar i enlighet med detta program.  





 

 

Postadress 

Härnösands kommun 

HR-avdelningen 

871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Stadshuset 

Norra kyrkogatan 3 

 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Marcus Selin, 0611-34 84 11 

marcus.selin@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-12 
  

  

 

 
 

 

 
 Kommunstyrelsen 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanställning av nya anställningar 2022-12-01--12-31 

Förvaltning Tillsvidare Visstid 

Arbetslivsförvaltningen 0 1 

Kommunstyrelseförvaltningen 0 1 

Samhällsförvaltningen 2 3 

Skolförvaltningen 0 1 

Socialförvaltningen 11 8 

 

Förteckning över nya anställningar 2022-12-01--12-31 

Förvaltning Benämn/Kategori Anställningsform Anställningsdat 

ALF Organisationsutredare Visstid 2022-12-05 

KSF Kommunvägledare Visstid 2022-12-01 

SAM Bygglovhandläggare Visstid 2022-12-12 

SAM Kökssamordnare Tills vidare 2022-12-14 

SAM Skolmåltidsbiträde Tills vidare 2022-12-16 

SAM Skolmåltidsbiträde Visstid 2022-12-05 

SAM Skolmåltidsbiträde Visstid 2022-12-07 

SKO Barnskötare Tills vidare 2022-12-06 

SKO Elevassistent Visstid 2022-12-01 

SKO Lärare Tills vidare 2022-12-02 

SKO Lärare Visstid 2022-12-01 

SOC Administratör Visstid 2022-12-19 

SOC Gruppledare hemtjänst Visstid 2022-12-28 

SOC Omvårdnadspersonal Tills vidare 2022-12-01 
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SOC Omvårdnadspersonal Tills vidare 2022-12-01 

SOC Omvårdnadspersonal Tills vidare 2022-12-12 

SOC Omvårdnadspersonal Tills vidare 2022-12-27 

SOC Omvårdnadspersonal Visstid 2022-12-01 

SOC Omvårdnadspersonal Visstid 2022-12-12 

SOC Omvårdnadspersonal Visstid 2022-12-14 

SOC Sjuksköterska Tills vidare 2022-12-01 

SOC Specialistsjuksköterska Tills vidare 2022-12-12 

SOC Stödassistent Tills vidare 2022-12-01 

SOC Stödpersonal Tills vidare 2022-12-01 

SOC Stödpersonal Visstid 2022-12-01 

SOC Stödpersonal Visstid 2022-12-06 

SOC Undersköterska Tills vidare 2022-12-01 

SOC Undersköterska Tills vidare 2022-12-01 

SOC Undersköterska Tills vidare 2022-12-27 

SOC Undersköterska Visstid 2022-12-07 
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

 

Delegationsbeslut 

Personalärenden - Sammanställning av nya anställningar 2022-12-01--12-31 

 

 

Jeanette George 
Kommunsekreterare  

 

Bilaga – Sammanställning av nya anställningar 
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. 

 

Länsmuseet Västernorrland med handlingar 

- Protokoll 2022-09-20 

- Protokoll 2022-12-15  

- Protokoll arbetsutskott 2022-12-08 

- Bilaga – Verksamhetsplan och budget 2023 

- Bilaga – Intern arbetsordning  

- Bilaga – Attestordning 

- Bilaga – Delegationsärenden 20220906-20221130 

- Bilaga – Projektlista december 2022 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2022-11-28 § 110 – Uppföljning 

volymökningar oktober 2022 med handlingar 

- Bilaga – Budgetuppföljning oktober 2022 

- Bilaga – Uppföljning volymökningar oktober 2022 

Socialnämndens protokollsutdrag 2022-12-20 

- Bilaga – Socialnämndens verksamhetsplan 2023 

Protokoll Härnösands energi och miljö AB 2022-10-18 

Protokoll Härnösands Elnät AB 2022-10-18 

Protokoll Härnösands Elnät AB 2022-11-07 

Protokoll Förbundsdirektionen 2022-12-14 

Protokoll DIN TUR 2022-11-25 



 
Härnösands kommun 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2020-08-24 
Dnr 

KS/2022-000002 
 

 

Protokoll DIN TUR 2022-12-14 

Protokoll Nya Ostkustbanan 2022-11-18 

Protokoll Restore i Höga Kusten AB 2022-10-14 

Protokoll Restore i Höga Kusten AB 2022-11-11 

Protokoll Tillgänglighetsrådet 2022-11-23 

Ordförandebeslut – Ändrat mötesdatum för kommunstyrelsen 

Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020-2030 

Beslutad arbetsordning Kulturforum Västernorrland 

Gemensamt uttalande - Elkompensation 

 

 
Jeanette George 

Kommunsekreterare  
 



 

 

Policy beslutad av styrelsen 2022-12-15  

Attestordning för Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland  

Bakgrund och syfte  

Attestinstruktionen har utarbetats för att reglera den interna kontrollverksamheten så att 
museets tillgångar tillvaratas på ett ansvarsfullt sätt och för att säkerställa att museets 
ekonomiska resurser används på ett korrekt sätt.  

Beslutsattest  

Beslutsattest är den namnteckning eller signatur (inklusive digital) på ett 
bokföringsdokument, avtal eller liknande med vilken en person bekräftar att en utgift eller 
åtgärd är sakligt motiverad och att kostnaden får belasta visst konto, viss resultatenhet 
och/eller visst projekt. En attestförteckning som beslutas av styrelsen visar styrelsens och 
museichefens beslutsattesträtt. En intern attestförteckning som beslutas av museichef visar 
på vilka personer inom verksamheten som har beslutsattesträtt. 

Syfte  

Beslutsattesten har två syften:  

 Den skall ge personen möjlighet att avgöra om den för sin del accepterat att en utgift 
belastas den resultatenhet, projekt eller konto som personen ansvarar för.  

 Den utgör ett led i det interna kontrollsystemet i och med att den upplyser 
utbetalningsattestberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av 
beslutsattestberättigad person.  

Beslutsattesträtt  

Museichefen har generell beslutsattesträtt inom ramen för:  

 styrelsens fastställda budget  
 styrelsens fastställda instruktioner  
 övriga särskilda styrelsebeslut 

Museichefens beloppsgräns för attest är 1 500 000 kronor. 

Övriga chefer har attesträtt inom sina respektive resultatenheter inom ramen för beslutad 
budget och med en beloppsgräns på 100 000 kronor samt eventuella begränsningar enligt 
beslutad attestförteckning. 

Övriga medarbetare kan ha så kallad delegerad beslutsattesträtt som museichef beslutar om. 

Ekonomifunktion/controller har generell beslutsattesträtt för bokföringsorder. 



 

2 
 

Följande befattningshavare har beslutsattesträtt inom nedan angivna områden. 

 

OBS! Vid tveksamhet om tillämpningen av reglerna enligt ovan, kontakta museichefen eller 
controller. 

Begränsning  

En befattningshavare har endast befogenhet att beslutsattestera omkostnader som konterats 
på resultatenhet, projekt eller konto för vilket den ansvarar enligt beslutad 
attestantförteckning.  

Attestberättigad får ej beslutsattestera utgifter som varit förknippade med sin egen eller 
närstående person. I sådana fall krävs attest från närmaste högre chef. För museichefens 
utgifter krävs beslutsattest av styrelsens ordförande (som vid behov endast kan ersättas av 
vice ordförande).  
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Beslutsattestberättigad persons skyldigheter  

Beslutsattestberättigad person skall se till att:  

 utgiften faller inom resultatenhetens (avdelningens) verksamhetsfält eller det område 
för vilken attesträtten gäller,  

 att verifikation eller annat underlag har varit föremål för mottagnings-, gransknings-, 
kontrollattest om så behövs,  

 att konto och resultatenhet och/eller projekt som utgiften skall belasta är riktigt 
angivna.  

Ställföreträdare  

Om beslutsattestberättigad person på grund av resa, sjukdom eller annan orsak är 
frånvarande under längre tid, skall attest ske av närmast högre chef eller utsedd 
ställföreträdare. Styrelsens ordförande kan endast ersättas av vice ordförande.  

Rätt att utse ställföreträdare  

Ställföreträdare till cheferna utses av museichefen.  

Utbetalningsattest  

Definition  

Med utbetalningsattest menas handling genom vilken en person med sin namnteckning eller 
signatur (inklusive digital) bekräftar att en beslutsattesterad utgiftsverifikation eller annat 
utgiftsunderlag får betalas. Attestförteckningar som visar på vilka personer som har 
utbetalningsattesträtt kompletterar policyn. I dessa tas namnteckningsprov med. En 
attestförteckning som beslutas av museichef förtecknar den interna beslutsattesträtten, och 
en för styrelse och museichef beslutas av styrelse. 

Syfte  

Genom att ge utbetalningsattesträtt endast till ett fåtal personer, begränsas 
dispositionsrätten över stiftelsens likvida tillgångar.  

Begränsning  

Utbetalningsattestberättigad person får ej godkänna betalning till sig själv eller utgift som 
varit förknippad med sin egen person eller närstående. I sådant fall skall godkännande 
införskaffas av annan därtill berättigad person.  

Utbetalningsattestberättigad persons skyldighet  

Den som utanordnar ett belopp till betalning skall se till:  

 att utbetalningen är rimlig och inte avser något som är verksamhetsfrämmande  
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 att utgiften är beslutsattesterad av därtill berättigad person och  
 att sådan person icke beslutsattesterat utgift som varit förknippad med sin egen 

person.  

Ställföreträdare  

Vid behov kan ställföreträdare utses till utbetalningsattestberättigad. Utnämningen av 
ställföreträdare till cheferna görs av museichefen. Styrelsens ordförande kan endast ersättas 
av vice ordförande.  

Betalning av leverantörsfakturor och övriga utbetalningar 

Efter det att leverantörsfakturan har beslutsattesterats kontrollerar 
ekonomfunktionen/controllern underlaget och signerar därmed betalningen genom att skapa 
en betalningsfil. Övriga utbetalningar registreras av ekonomfunktion/controller enligt 
beslutsattesterat underlag. Moms- och skattebetalningar kan skapas utan beslutsattesterat 
underlag. Slutligen signerar antingen museichefen eller controllern innan betalningen 
skickas för betalning. I de fall controllern skapar betalfilen signerar museichefen betalfilen. 

 

Utbetalning av lön  

Lönen bereds av HR-ansvarig och kontrollistan attesteras av museichefen. Utlägg som en 
anställd gjort för museets räkning, betalas via lön och bereds således av HR-ansvarig enligt 
beslutsattesterat underlag. HR-ansvarig skickar lönefilen och controller eller museichefen 
bemyndigar (signerar slutligen) själva utbetalningen.  

 

 

 

 

 



DELEGATIONSÄRENDEN 
 
Anställningar 220906-221130      Bilaga 24 
 

Namn Befattning Avdelning Fr om  T o m  Anm 
Tillsvidareanställningar      
Lina Rosenqvist Antikvarie med inriktning 

pedagogik och program 
Museiupplevelse och samlingar 230101  Tillsvidareanställning 

Veronica Setterhall 
 

Museivärd Gemensamma funktioner 221201  Provanställning 6 mån 

Ellen Nyman 
 

Museivärd Gemensamma funktioner 230101  Provanställning 6 mån 

Visstidsanställningar       
Fanny Andersson Museivärd Gemensamma funktioner 221001  Intermittent 

anställningsförhållande/vid 
behov, VIK eller SÄVA 

Anna Nordlöw 
 

Museivärd Museiupplevelse och samlingar 221101 221104 Särskild visstidsanställning 

Laura Brander 
 

Projektledare Museiupplevelse och samlingar 221101 230831 Särskild visstidsanställning 
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Intern arbetsordning för Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland  
 

Detta dokument ersätter tidigare interna arbetsordning från 2018 och 2020. Den interna 
arbetsordningen beslutas av museichefen. Instruktion för styrelse och museichef beslutas i styrelsen.  

Organisation och ledning  
Länsmuseets verksamhet är organiserad i tre avdelningar: Museiupplevelse och samlingar, 
Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum, Gemensamma funktioner.  

Museichefen 
Museichefen företräder, ansvarar för och leder museets verksamhet i enlighet med styrelsens beslut 
och har huvudansvar för verksamhetens innehåll, inriktning och utveckling. Museichefen, eller annan 
tjänsteman som museichefen utser, föredrar informations- och beslutsärenden för styrelsen. 
Museichefen tillser att handläggning av ärenden och annan verksamhet inte sker i strid med 
bestämmelserna i stiftelselagen, bokföringslagen, sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och 
arbetsmiljölagen.  

Museichefen:  

• har personal- och budgetansvar  
• har fördelade arbetsmiljöuppgifter, på delegation av styrelsen.  
• har rätt att i sin tur delegera budget- och personalansvar samt delegera arbetsmiljöuppgifter 

inom verksamheten.  
• sluter avtal och överenskommelser i museets namn, och i de fall där det behövs skriver 

museichefen under två i förening med styrelsen. Delegations- och attestordningar följs.  
• beslutar om inrättande av tjänster samt om entlediganden 
• beviljar ledigheter enligt lag och avtal samt tjänstledigheter som inte är reglerade i lag och 

avtal  
• kan beordra övertid  
• ansvarar för museets utformning och disposition av lokaler och anläggningar i de fall där 

beslutet ej ligger hos styrelse eller stiftelsebildare enligt stadgarna.  
• ansvarar för att ta fram och arbeta efter verksamhetens strategidokument, verksamhetsplan 

och budget samt årsredovisning och verksamhetsberättelse.  
• ser till att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs i enlighet med centralt avtal  
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Avdelningschef  
Avdelningschefen är ansvarig för avdelningens verksamhet.  

Avdelningschefen:  

• är tillsammans med museichefen delaktig i att utforma årliga verksamhetsplaner och 
budget.  

• har personal- och budgetansvar  
• har fördelade arbetsmiljöuppgifter på delegation av museichefen  
• tar ansvar för att avdelningens utvecklings- och effektiviseringsinsatser genomförs.  
• ansvarar för kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser 
• ansvarar för rekryterings genomförande efter museichefens beslut, fattar själv beslut om 

allmänna visstidsanställningar, samt ansvarar för introduktion och arbetsledning av 
personal. 

• beviljar ledigheter enligt lag och avtal  
• kan beordra övertid  
• ska årligen ha medarbetarsamtal och lönesamtal med avdelningens medarbetare.  
• kan delegera personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar om det godkänns av museichef  

Chef för verksamhetsområde 
I organisationen finns tjänster med chefsansvar för verksamhetsområden inom avdelningarna.  

Chefen: 

• är tillsammans med museichefen delaktig i att utforma årliga verksamhetsplaner och budget.  
• har personal- och budgetansvar  
• har fördelade arbetsmiljöuppgifter på delegation av museichefen  
• tar ansvar för att avdelningens utvecklings- och effektiviseringsinsatser genomförs. 
• ansvarar för kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser 
• ansvarar för rekryterings genomförande efter museichefens beslut, fattar själv beslut om 

allmänna visstidsanställningar, samt ansvarar för introduktion och arbetsledning av personal. 
• beviljar ledigheter enligt lag och avtal  
• kan beordra övertid  
• ska årligen ha medarbetarsamtal och lönesamtal med 

verksamhetsområdets/verksamhetsområdenas medarbetare.  

Controller  
 

• svarar för den samlade verksamhetens ekonomiska planering, uppföljning och redovisning.  
• lämnar i samråd med museichefen förslag gällande stiftelsens förvaltning till styrelsen.  
• rapporterar löpande till styrelsen om det ekonomiska utfallet och läget.  
• samarbetar med museichef och avdelningschefer för att upprätta budget, prognoser, 

anslagsframställningar, bokslut och årsredovisning. 
• ansvarar för moms- och skattedeklarationer samt leverantörsbetalningar och bevakning av 

fordringar.  
• ansvarar för att redovisningen följer gällande praxis och lagar.  
• utför ekonomiska utredningar och ansvarar för förändringsarbetet gällande administrativa 

rutiner.  
• biträder vid tolkningar av avtal och lagstiftning inom verksamhetsområdet.  
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Arbetsledare och funktionsansvariga  
 

I organisationen finns möjlighet att utse funktionsansvariga med ett tillfälligt uppdrag om ett år i 
taget. Museichef avgör i samråd med avdelningschef om vilka verksamhetsområden som ska ha 
funktionsansvariga. Bedömningen görs utifrån chefens och verksamhetens behov, och uppdragen kan 
vara olika omfattande och innehålla olika tyngdpunkter – inom vissa områden är samordningen av 
rutiner och utveckling större, inom andra kan det vara arbetsledning.  

Till varje beslut om funktionsansvar bifogas en specifik uppdragsbeskrivning.  

I vissa tjänster ingår ett arbetsledaransvar tills vidare. Arbetsledaransvaret beskrivs i tjänstens 
uppdragsbeskrivning och handlar då om ett arbetsledaransvar för ett verksamhetsområde. 

Om inget annat beslutats, så ingår ej personal- eller budgetansvar i uppdraget för funktionsansvarig 
eller arbetsledare, men arbetsledaren eller funktionsansvarig handhar vanligen budget- och 
personalresurser inom sitt område.  

 

Arbetsledare och funktionsansvariga:  
 

• ansvarar för operativ planering, genomförande och uppföljning av verksamhet och resurser 
inom ansvarsområdet och inom rådande budget  

• ansvarar för att arbetet inom området utförs mot överenskomna mål och med kvalitet.  
• ser till att nödvändiga rutiner och instruktioner finns och att se till att de följs.  
• ser till att ansvarsområdet kommuniceras internt och externt enligt överenskomna rutiner.  
• tar ansvar för att introducera medarbetare till verksamhetsområdet och handleder 

praktikanter inom ansvarsområdet.  

 

Avdelningar  
 

Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum 
För avdelningen ansvarar avdelningschef. Inom avdelningens ansvar ryms:  

• bas- och uppdragsverksamhet inom kulturmiljövård, d.v.s. arkeologi, konservering och 
byggnadsvård i länet och vid våra egna anläggningar.  

• kulturmiljövård av stiftelsens egna kulturhistoriska anläggningar  
• publik verksamhet och kunskapsförmedling inom avdelningens område.  
• regional hemslöjdsverksamhet  
• utveckling och drift av verksamheten på Murbergets friluftsmuseum, vid Gammelgården i 

Myckelgensjö, Ulvö kapell, Styresholms fornborg och EW-stugan.  
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Museiupplevelse och samlingar  
För avdelningen ansvarar chef. Inom avdelningens ansvar ryms:  

• museets fasta och tillfälliga utställningar  
• program, pedagogisk verksamhet och kunskapsförmedling  
• förvaltning av och tillgång till museets samlingar - föremål, foto, arkiv, bibliotek 
• kommunikation  

Avdelningen Gemensamma funktioner  
För avdelningen ansvarar museichef. Inom avdelningens ansvar ryms:  

• HR  
• Ekonomi  
• Projekt- och forskningssamordning  
• Varumärke och strategisk kommunikation  
• Annan administration  
• Reception, butik, konferens, värdskap, kulturella och kreativa näringar, besöksnäring 
• IT 
• Lokalvård 
• Fastighetsförvaltning 

Fastighetsförvaltning är fastighetsförvaltare med chefsansvar ansvarig för. Reception, butik, 
konferens, värdskap, kulturella och kreativa näringar, besöksnäring, IT och lokalvård är controller 
med chefsansvar ansvarig för.  

Forum  
 

Ledningsgrupp  
Ledningsgruppen utgörs av museichef, chefer och controller. HR-ansvarig, kommunikatör och andra 
adjungerade deltar när så är befogat. Ledningsgruppens uppdrag är att bedriva övergripande 
strategisk planering och uppföljning för länsmuseet ur ett helhetsperspektiv.  

Detta görs genom att:  

• ta fram strategiska dokument för verksamheten  
• planera och följa upp verksamhet, kvalitet och ekonomi  
• förbereda inför övergripande/omfattande beslut av policykaraktär eller av genomgripande 

betydelse 
• ansvara för god personalpolitik och arbetsmiljö  
• samordna, informera och kommunicera  
• stödja varandras ledarskap  
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Lokalt samverkans- och arbetsmiljöråd  
Se Lokalt samverkansavtal  

 

Månadsmöten och avdelningsmöten  
Månadsmöten hålls en gång i månaden, med undantag för december-januari och juli-augusti. 
Avdelningsmöten hålls en gång i månaden. Månadsmöten och avdelningsmöten regleras i centralt 
avtal.  

 

Andra forum  
Förutom dessa forum så sker projektgruppsmöten, arbetsgruppsmöten, referensgruppsmöten och 
styrgruppsmöten. En del av dessa grupperingar har en bestående funktion i verksamheten, andra är 
kopplade till projekt.  

Det sker också individuell dialog mellan chef och medarbetare i medarbetarsamtal och lönesamtal, 
något som regleras i centrala avtal. 
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Projektbidrag och ansökningar – december 2022 

Projekt under genomförande Tidplan (sista) redo-
visnings-
datum 

Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig 
(styrning, 
genom-
förande) 

Projekt-
num-
mer 

Uppföljning 

Stöd till icke-statliga kulturlokaler – Wulkanska 
huset (dnr 2020/151) 

2021-2022 Boverket: 500 tkr. Thomas, 
Bengt 

8511 Slutredovisat 30/11 Redovisningen 
är godkänd av Boverket.

Kulturarvspedagogiskt projekt: Framtidens 
kulturarvspedagogik – museer i norr. Dnr KUR 
2021/7264, YLM 2021/52, år 1 av 3-årigt projekt 

2021-2023 År 2: 
2023-11-29 

KUR: 350 kkr,  
RVN 120 tkr  
År 2: Kur 400 kkr, 
RVN 120  

Laura, 
Kajsa 

5310 År 2 pågår. 

Romskt kulturarv i Västernorrland, ett 
samverkansprojekt med två romska föreningar, 
Sundsvalls museum samt Kramfors och 
Härnösands kommuner. Projektet syftar till att 
utforska inkluderande metoder och kulturarv. Ska 
löpa i tre år med fortsatta ansökningar till bl.a. 
Lsty. (dnr 2021/56) 

2021-2024 År 2: Budget 
918 000 varav 
egenfinansiering 
172 000 

Kajsa 5060 Projektet pågår. Del 1 avslutades 
augusti 2022. Medel från KUR, RVN 
för del 2 har sökts i sept 2022. 
Medel söks även från LST i nov 
2022. 

Västernorrlands museum – centrum för 
kulturarvsturism och KKN - samverkan med dels 
Sundsvalls kommun (friluftsmuseer) (dnr 
2021/46). 

2022-2024 Totalt 3 mkr RVN, 
HK 0,4 mkr, VNM 
1,16 mkr 

 Jenny, 8505 Pågår enligt plan 

Länsstyrelsens bidrag till kulturhistoriska miljöer: 
Restaureringsåtgärder: Styresholm (skötsel och 
tillgänglighet), Gammelgården i Myckelgensjö 
(dnr 2021/65 och 2022/5) 

2021-22 Slutred. Klar 
Inväntar 
utbetalning 

Ansökt belopp 
Länsstyrelsen 180 
tkr, 350 tkr, 200 tkr 

CL 4553 
8521 
4394 

Myckelgensjö 2022: 42 000 kr 
(timmerkurs). Redovisat till Lst 
Styresholm skötsel:192 030 kr 
slutredovisat september och sedan 
klart 
Även Styresholm kurs 2022 är 
redovisat, 260 tkr.  
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Konservering av fynd från grävningar i Styresholm 
konservering (dnr 2022/21) 

Feb 2022 32 tkr Lsty MN Rekvireras senast 31/10, 2023 . 
summa 32 335 kr  

Boverket: Bidrag till “Icke-statliga kulturlokaler” 
1/ magasinen (dnr 2021/164) 

Mars 2022-
oktober 
2024 

2,9375 milj TH 8512 Beslut 22/2, Projekt pågår 

Leader HK: Smart kulturarvsturism i Höga Kusten, 
(dnr 2021/162). Jordbruksverket 

2022-2023 Dec 2023 1,3 milj Kajsa 5064 Projektet pågår/slutgiltig 
projektplan skrivs i januari 

Botnia Business Heritage - Maritima 
industrimiljöer och näringslivet kring Bottenviken 
(dnr 2021/4) (Interreg Aurora) 

2023-2025 Huvudans. Interreg 
Aurora, samt tre 
regioner. 

Kajsa Beviljat projekt, inväntar start i 
januari 2023 

ICH North - Passing on our musical traditions - 
stärkta musikmiljöer och musiksamlingar  
(dnr 2022/191) 

2023-2025 Rvn 934 tkr 
Aurora: 684 tEuro 
Nordisk kulturfond 
300 000 DKK 

Bengt Tot budget: 1, 052 milj Euro 
Planerad start 1 februari 2023 

Konst, Nordisk kulturfond (stärker upp utställning 
med Matti Aikio) 

2022-2023 50 tkr i bidrag, 85 
tkr i egeninsats 

Kajsa/ 
Karolina 

5902 Beviljat 

Insända ansökningar Tidplan Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig 
(styrning, 
genomför
ande) 

Uppföljning 

Boverket – Icke statliga kulturlokaler 
Hellströmska huset (för samverkan)  
(dnr 2022/217) 

2023-2024 Ca 789 tkr (och ca 
789 tkr i egen-
finansiering, både 
köp och egen tid) 

Cajsa Ansökan inskickad 30/9, brukar 
komma beslut under januari/feb. 
Prel start i mars... 

Kulturmiljömedel (7:2) från Länsstyrelsen - 
förmedling av kulturmiljöer: stolpverk + 
träakademins kurs 

2023 Cajsa Inväntar beslut från Länsstyrelsen 

Projekt under planering Tidplan Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig Uppföljning 

Samiskt kulturarv, genomförande av ett projekt 
kring samiskt kulturarv, treårigt. Samarbete med 
bl.a. Gaaltije. Kajsa H tar fram ett första utkast 
under 2023. 

Ansöka 
2024? 

Medel söks från 
Allmänna 
Arvsfonden 

KH 
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Kulturmiljömedel (7:2) från Länsstyrelsen: taket 
på Rådhuset, ev för antikvarisk överkostnad på 
Wulkan, taket.  

Sök under 
2023, inför 
2024, 
troligtvis 
september 

     

Boverket, inför 2025: ytterligare insatser 
magasinen 

   Thomas  Inget görs just nu 

Kulturrådet - regionala utvecklingsprojekt –  
undersök datum KONST 

Ansöka 16 
feb 2023 

 KUR   Projektledare förbereder för olika 
ansökningar 

Tillgänglig trädgård intill Åviketrädgården, 
(Grindstugan)tillsammans med kommunen. 
Påbörja arbetet med ansökan under 2023 

långsiktigt  Allmänna arvsf, 
Postkodlotteriet 

CL  Vi byter plats och tänker byggnad 
först. Ansökan 2023 för påbörjan? 

Smedjan... (kan komma ut av KKN-projektet), 
planera inför 2024 

Långsiktigt       

KICen Västernorrland/EIT C&C Långsiktigt   JS   
Projekt där länsmuseet medverkar Tidplan   Budget (externt, i 

ram, ofinansierat) 
Ansvarig   Uppföljning mm 

Förstudie: Fritidsbåtsmuseet - en profilbärare. 
Projektägare Härnösands kommun. 

Beslut - 
bifall 

 9 månader, avslut 
mars 

Härnösand
s kommun, 
KH, JS 

 Pågår, vi har levererat 64 av 70 
timmar 

Sjyst data: RISE, LU, STH, syftet är att ta fram 
format för datakvalitet vid insamlingsprojekt, 
museet bidrar med en fallstudie med insamling 
av fotografiskt kulturarv och personuppgifter. 

2022-2023  Vinnova bidrar, 
museet får 173 000 
kr för 
genomförande 

KH  Ev anställning 2023 

By & bygdeLAB – fase 2 - öka interkomm. 
samarbete f. bättre plan- och utvecklingsarbete i 
kulturmiljöarb. YLM 2022/197 

2023-2024  Interreg o 
kommuner, Jamtli 

JU, CL  Förbereds för delaktighet i fortsatt 
projekt  
Ansökan om kulturmiljö och 
platsanalys - ev ny ansökan 15/2 
 

 
 

https://w3d3.vnmuseum.se/Asp/SearchCaseForm_D.asp?DIARYREF=2
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Inledning 
Verksamhetsplanen för 2023 utgår från nödvändiga prioriteringar för länsmuseets 
utveckling. Verksamhetsplanen för 2023 följer Region Västernorrlands nya 
Kulturplan för 2023-2026 samt det uppdragsdirektiv som Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland har från stiftelsebildarna (uppdragsdirektivet ännu ej beslutat). 
Utöver det är även museilag och annan lagstiftning styrande. I uppdragsdirektivet 
och kulturplanen har nya mål för verksamheten formulerats (se kapitlet nedan om 
mål) 

De fleråriga prioriteringar som följer med är den ökade kunskapsuppbyggnaden och 
kunskapsförmedlingen med fler berättelser, perspektiv och format och ett ökat 
länsfokus. Prioriterat är också att skapa förutsättningar för en god 
samlingsförvaltning, ett regionalt kulturmiljöuppdrag samt ett upprustat 
friluftsmuseum. Vid sidan om, och med externfinansierade medel, pågår ett viktigt 
arbete för att stärka museets och kulturarvets roll för regional utveckling.  

Det enskilda projektet med störst fokus 2023 är den sista fasen av 
basutställningsproduktionen - att producera den nya utställningen för perioden ca 
1700-2000-tal. Utställningen skulle enligt planen produceras för att bli klar under 
2023, men p.g.a svårt resursläge under 2023, måste en del av produktionen skjutas 
till 2024. Utställningen planeras därmed att kunna bli klar under våren 2024.  

Andra konkreta projekt är restaureringsinsatserna på friluftsmuseet, att skapa 
förutsättningar för förbättrat brandskydd i museibyggnaden och textilsamlingarnas 
flytt från Sollefteå 2024. Utöver det pågår utveckling inom alla verksamhetsområden, 
och för att nämna några: -det regionala kulturmiljöuppdraget fortsätter att arbeta för 
att nå fram och vara aktivt i alla kommuner och det pedagogiska uppdraget med 
verksamhet för barn och unga utvecklas i länet. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 
med finansiering från Kulturrådet pågår inom de sex nordligaste länen även under 
2023. Under en månad i sommar kommer Teater Västernorrlands 
familjeföreställning Ronja Rövardotter visas på Murberget friluftsmuseum. 
Kulturmiljöer och kulturarv i länet uppmärksammas i olika insatser som museet 
driver. Den byggnadsantikvariska och arkeologiska verksamheten arbetar för att 
säkra 2023 års finansiering med externa uppdrag samt utveckla verksamheterna 
inom grunduppdraget, bland annat ska arkeologiska rapporter börja tillgängliggöras 
via Kultur-IT:s portal. Regionala och nationella, och i vissa fall internationella 
samarbeten ska fortsätta genomföras. Utöver detta kommer den regionala 
hemslöjdsfrämjande verksamheten genomföras, samt bild och form-uppdraget. 

De externfinansierade projekten - troligen två nya projekt med EU-medel ICH North 
- Passing on our musical traditions - stärkta musikmiljöer och musiksamlingar 
samt Bothnia Business Heritage, kräver strategisk och operativ samordning liksom 
de pågående projekten med nationell finansiering: Smart Kulturarvsturism i Höga 
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Kusten och Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och KKN. 
Projekten fokuserar i första hand museets och kulturarvsinstitutionernas samarbete 
med näringsliv, besöksnäring och kulturella och kreativa branscher och bidrar till 
viktig utveckling för Västernorrland. 

På grund av förväntade ökningar av el- och hyreskostnader samt låg uppräkning av 
verksamhetsanslagen och hög inflation, innebär det kommande året en minskning av 
kärnverksamheten och besparingar inför 2023. Hyresuppräkningen som aviseras 
från Region Västernorrland blir 11%.  Flera insatser som skulle behöva prioriteras, 
har därför prioriterats bort. Konsekvenser för 2023 är att brandskyddsprojektet i 
stort sett måste pausas för museets del och kan påbörjas igen först 2024. Även 
museets arbete med samlingsförvaltning kommer i stort att behöva pausas, och 
planeras kunna starta upp igen 2024.  

Andra besparingar vi ser är på bemanningen och säsongen på friluftsmuseet under 
sommaren samt en minskning av antalet kvällsöppna torsdagar. Likaså ser vi 
besparingar på publik verksamhet/program och kommunikation. 

I nuläget är verksamhetsanslagen för museet inte beslutade av våra huvudmän eller 
av Kulturrådet, och vi vet ännu inte hur höga ökningarna av el samt övriga tjänster 
och produkter blir. Vi vet ännu inte heller i vilken mån de ännu ej slutgiltigt beviljade 
externfinansierade projekten kan stärka upp museets verksamhetsbudget. Därför 
kommer det att bli nödvändigt att tidigt under 2023 följa upp det ekonomiska läget 
noggrant och ta fram ytterligare planering för eventuella ekonomiska justeringar.  

I verksamhetsplanen för 2023 finns en fullständig genomgång av museets 
verksamhetsutveckling och större aktiviteter (se nedan). 
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Övergripande mål 
I uppdragsdirektivet beskrivs grunduppdraget för den regionala museiverksamheten 
som att verka för jämlik och långsiktig tillgång till kunskap och kulturarv i länet. 
Verksamheten har sitt säte i Härnösand där museibyggnad och friluftsmuseum ligger. 
Museiverksamheten ska verka för hållbar och demokratisk utveckling och för att 
stärka kulturarvets roll och betydelse. Dialog, delaktighet och medskapande 
genomsyrar verksamheten. Uppdraget i direktivet, i stadgarna, kraven från 
museilagen etc. kanaliseras genom uppdragsdirektivets mål och kulturplanens mål. 
Dessa mål är långsiktiga och ej tidsbegränsade, även om såväl direktivet som planen 
sträcker sig över de fyra kommande åren. Det mest övergripande målet i kulturplanen 
är: “Kulturarvet är en resurs för hållbar utveckling”, mål 1. Det mäts inte separat utan 
genom uppfyllnad av de övriga målen, mål 2-12. 

Eftersom målen är samlade från de olika styrdokumenten, så har vi sorterat dem i 
områden. Se nedan. Utifrån de övergripande målen har sedan årsmål tagits fram, och 
mot årsmålen svarar de olika aktiviteterna i verksamhetsplanen (se bilaga 
Verksamhetsplan 2023). Styrelsen beslutar om inriktning, och ej om de olika 
aktiviteterna i planen. Målen följs upp vid tertialerna – per den sista april, per den 
sista augusti och vid årsbokslutet per den sista december. Mål 9 finns inte med i 
verksamhetsplanen då den mäts på annat sätt än genom aktiviteter. Det finns också 
en särskild projektplanering med externfinansierade projekt under planering, 
beviljade projekt och projekt under genomförande. Denna projektplanering har 
förstås bäring på uppfyllnaden av mål 9. 

2. Publik verksamhet 

Kulturplanen, kulturarvsmål: Kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och 
människors historiska och kulturella medvetenhet stärks Museimål i kulturplanen: 
kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom dialog, 
delaktighet och medskapande.  
Museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning, 
genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet (museimål i kulturplanen)  
Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten/grunduppdraget genomförs genom) publikt 
arbete (utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och genom 
dialog, delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och arena för 
kultur och samarrangemang. 

3. Kulturmiljö 

Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en 
gemensam kunskapskälla.  
Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet (kulturarvsmål i kulturplanen), 
Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten ska) utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet (tex 
byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, kurser/kunskapsbyggande etc) och 
uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv. 
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4. Barn och unga 

Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla 
(kulturarvsmål i kulturplanen)  
Uppdragsdirektiv: (Museiverksamheten ska i grunduppdraget genomföra) pedagogisk 
verksamhet i länets alla kommuner. Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet för barn 
och unga på fritiden.  

5. Nationella minoriteter 

Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla 
(kulturarvsmål i kulturplanen) För vår del så förtydligar vi med dessa (finns ej med som 
museimål i kulturplanen eller i uppdragsdirektivet, enbart eget mål):  
 -Museiverksamheten synliggör nationella minoriteters och ursprungsbefolknings 
historiska närvaro och synliggör deras språk och kulturer.  
 

6. Samlingar och kunskapsuppbyggnad 

Kulturarvsmål i kulturplanen: Hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till 
kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv (kulturarvsmål i 
kulturplanen)  
Museimål i kulturplanen: 
 -Museiverksamheten skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med aktiv 
samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, både i egen 
verksamhet och i samverkan (fokus samlingar) 
 -I uppdragsdirektivet: Aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsförmedling av stiftelsens byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt 
hållbar samlingsförvaltning. 

 

7. Samverkan avseende kulturarv/kulturmiljö (i grunduppdraget) 

Museimål/kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvets roll och betydelse har stärkts 
genom samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola och andra 
kunskapsinstitutioner samt näringsliv  
Uppdragsdirektiv:  
Samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra 
kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom 
kulturarvsområdet.   
Uppdragsdirektiv: Ansvara för samverkan mellan länsmuseet och de kommunala 
museerna. Stärka kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla 
kommuner. 
 Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:  museet samverkar med nationella 
kulturinstitutioner som bidrar till ett breddat utbud av museal verksamhet (utvecklingsmål 
i uppdragsdirektivet) 
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8. Regional utveckling och samarbeten f.a. KKN, turism, besöksnäring, 
tillväxt osv 

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:  
Verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt 
län och en levande landsbygd i länet. 

9. Ökad externfinansiering  

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet: utveckla verksamheten med externfinansierade 
uppdrag, t.ex. uppdrag inom arkeologisk och byggnadsantikvarisk rådgivning, 
konservering och konsulterande uppdrag inom kulturmiljö och kulturarv. (Följs ej upp 
med aktiviteter i verksamhetsplanen) 

10. Stödfunktioner 

Museet har välfungerande interna lednings- och stödfunktioner samt god 
genomförandekapacitet (Museets eget mål, ej med i kulturplan eller uppdragsdirektiv) 

11. Slöjd 

Museet har ett aktivt arbete med främjande av hemslöjd och hemslöjdsverksamhet i hela 
länet. Slöjdverksamheten ska främja intresset för slöjd och ge möjlighet att slöjda i hela 
länet samt främja en hållbar resursanvändning genom slöjd. Slöjdverksamheten ska stärka 
professionella och aktiva slöjdare i länet. 

12. Bild och form 

Uppdragsdirektivet: Främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och 
formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på 
utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.   
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Budget 
I budget beräknas ett underskott motsvarande 0,6 mnkr, vilket består av museets 
egeninsats i finansiella medel i projektet Västernorrlands museum – Nod för 
kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar (KKN) och projektet 
avseende brandskyddsåtgärder i museets magasin. Att egeninsatsen budgeteras som 
underskott och bekostas av eget kapital är beslutat i styrelsen sedan tidigare. 
Projektet för brandskyddsåtgärder är under 2023 i stort sett vilande från museets håll 
och endast en åtgärd av flera kommer att genomföras. 

Museets totala intäkter inkluderat finansnetto uppgår till en budgeterad nivå om 48,2 
mnkr, varav det årliga anslaget från Härnösands kommun, Region Västernorrland 
och stat beräknas uppgå till 38,7 mnkr. En uppräkning motsvarande 0,7 mnkr är då 
beaktad vilket motsvarar en uppräkning på 2 % för det regionala och kommunala 
anslaget och 1 % för det statliga anslaget. Det bidragsbelopp på 0,6 mnkr som avsåg 
2022 för verksamheten Bild och form och som beslutades och erhölls en bit in på året 
är inte medräknat i uppräkningen, men samma nivå på anslag från staten är 
budgeterat för denna verksamhet avseende 2023. 

Projektbidragen beräknas öka i jämförelse med föregående år. Museet har fått beslut 
om ett projekt som är av större karaktär, Smart kulturarvsturism i Höga Kusten, 
vilket är en anledning till bidragsökningen mellan åren. Projektet inom KKN 
fortsätter medan brandskyddsprojektet pausas till största del. Bidragen för 
brandskyddsprojektet har ingen betydelse i jämförelse med föregående år då de inte 
budgeterades föregående år. Projektet med bidragsfinansiering från Boverket för 
renovering och restaurering av det Wulkanska huset är avslutat men i budget har ett 
nytt liknande projekt (Hellströmska) beaktats, men där beslut om bidrag inte ännu är 
erhållet. Ytterligare projekt, bland annat Bothnia Business Heritage, med ansökan 
om bidrag är inskickade men inte ännu beslutade och är inte beaktade i budget. 

Försäljningsintäkterna beräknas öka mellan budgetåren, vilket framför allt beror på 
att uppdragsverksamheten inom byggnadsvård och makrofossil budgeteras på 
helårsbasis. En högre timtaxa som ska gälla från och med 1 januari 2023 är också en 
del av intäktsökningen. 

De totala kostnaderna budgeteras uppgå till 48,8 mnkr. Uppräkning för löner 
motsvarande 0,6 mnkr och hyror motsvarande 0,6 mnkr samt kostnadsökningar för 
el och värme motsvarande 0,2 mnkr är beaktade i budget. Dessa kostnadsökningar 
uppgår till totalt 1,4 mnkr, vilket kan jämföras med uppräkningen av anslagen som 
enbart täcker hälften av den totala kostnadsökningen. För att möta detta minskas 
kostnaderna för bland annat programverksamhet och kommunikation. Även 
budgeten för sommarpersonal minskas, både i antal personer men också i antal 
veckor då öppettiderna för sommarsäsongen på Friluftsmuseet reduceras något. 
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 Utfall Utfall Budget Budget 

  2020 2021 2022 2023 

Intäkter 43,6 44,5 44,7 48,1 

Kostnader -39,7 -44,6 -46,5 -48,5 

Avskrivningar -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 

Finansnetto  0,5 0,9 0,1 0,1 

Resultat (mnkr) 4,1 0,4 -2,1 -0,6 

Tabellen visar belopp i miljoner kronor. Avrundningsavvikelser kan förekomma. Tabellen 
visar belopp exkluderat overheadkostnad och overheadbidrag som är en internbokning. 

  

Budgeten för 2023 baseras på att nuvarande och implementerade momsmodell kan 
fortsätta användas. Momsmodellen bygger på ett bifall från Skatteverket i samband 
med en omprövning av den ingående momsen för åren 2010-2011. I samband med en 
omprövning av den ingående momsen för åren 2012-2017, erhölls i november 2020 
ett övervägande till beslut som gick emot det tidigare beslutet. Museet skickade under 
våren 2021 in ett yttrande. I september 2022 erhölls ett beslut som gick i linje med 
övervägandet till beslut. Ett överklagande är i oktober inskickat på grund av att inget i 
beslutet sa något om att yttrandet som skickades in från museet 2021 var beaktat. 
Museet fortsätter därför i nuläget att budgetera enligt tidigare godkända 
momsmodell. 

Inom Ledning och gemensam administration budgeteras det årliga anslag som 
erhålls från Härnösands kommun, Region Västernorrland och stat, vilket bidrar till 
att övriga verksamheter och avdelningar budgeteras med underskott. 
Hemslöjdsverksamheten har riktade anslag vilka budgeteras inom hemslöjdens 
resultatenhet. Även Bild och form budgeteras med det statliga anslag som är avsatt 
för den verksamheten. 

Den främsta orsaken till budgetförändringarna mellan åren inom Ledning och 
gemensam administration är en flytt av medel till andra verksamheter. Projektet 
inom KKN budgeteras inom det nya verksamhetsområdet Värdskap och 
besöksnäring, likaså budget för personal inom receptionen. Budgeten för 
kommunikationsinsatser, både drift och personal, är flyttad till verksamheten 
Kommunikation. För att minska sårbarheten inom löneadministration är budgeten 
för köp av tjänst av systemleverantören utökad. 

Inom verksamheten Fastighet inryms skötsel och underhåll av byggnader och mark. 
Större renoverings- och restaureringsprojekt ansvaras av avdelningen Kulturmiljö, 
hantverk och friluftsmuseum vilket förklarar budgetminskningarna mellan åren. 
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Lägre kostnader inom verksamheten beror också på att lokalvård är flyttad till annan 
verksamhet men även att brandskyddsprojektet pausas till stor del 2023. Trots högre 
kostnader för lokalhyror och el minskas alltså kostnadsbudgeten inom denna 
verksamhet i jämförelse med föregående år. 

Ökade kostnader för nuvarande licenser och satsning på en ny lösning för den 
externa webbplatsen är beaktade i budgeten inom IT. 

Inom verksamheten Kommunikation finns tre tjänster budgeterade samt en 
driftsbudget, som minskats med 0,1 mnkr, för bland annat annonsering och 
tillgänglighetslösning för den externa webben. 

Avdelningen Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum innefattar 
uppdragsverksamheter inom arkeologi och byggnadsvård samt innehåller 
basverksamhet inom kulturmiljö (arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet) och 
hemslöjd i länet. Även det publika uppdraget inom Murberget friluftsmuseum och 
friluftsmiljöerna/kulturmiljöerna i länet ingår i denna avdelning från och med 
årsskiftet. Högre intäkter inom avdelningen beror både på högre försäljningsintäkter 
inom uppdragsverksamhet och på projektbidrag för renovering och restaurering av 
det Hellströmska huset. Bidraget på 0,8 mnkr som finansierar hälften av kostnaderna 
i projektet är ännu inte beslutat, men utifrån tidigare liknande projekt som blivit 
beviljade antar vi i budget att finansiering för detta projekt beviljas. Kostnaderna, köp 
av tjänst och material, i samband med detta projekt tas också med i budget. 

Avdelningen Museiupplevelser och samlingar innefattar utställningsverksamhet och 
kunskapsförmedling, i form av program och annan kunskapsförmedling som 
visningar eller digital förmedling. Avdelningen innehåller också pedagogisk 
verksamhet för barn och unga samt samlingsverksamheten (foto, arkiv, föremål etc). 
Fortsatt satsning på ombyggnation av basutställningar inryms i årets budget men i 
jämförelse med fjolåret är kostnaderna lägre. Produktionstiden för den tredje och 
sista utställningen har av resursmässiga skäl behövt flyttas fram, och därmed 
kommer en del av budgeten för den tredje basutställningen att bekostas i 2024 års 
budget istället. Personalkostnaderna är också lägre än föregående år vilket främst 
beror på att några tjänster inom området kommunikation är flyttade till, i 
budgetavseende, egen verksamhet. Även arkivarietjänsten är vilande, på grund av 
tjänstledighet, och tillsätts inte under tiden. En del projekt är avslutade men ett nytt, 
större projekt är beslutat, Smart kulturarvstursim i Höga Kusten, vilket är en 
förklaring till ökningen av både intäkterna och kostnaderna i budget mellan åren. De 
större arrangemangen som anordnas på Friluftsmuseet, bland annat julmarknaden 
och midsommarafton, är flyttade till andra verksamhetsområden vilket också är en 
förklaring till lägre kostnader inom avdelningen. 
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Som beskrivits längre upp är verksamheten Värdskap och besöksnäring ett nytt 
område. I budgeten ingår projektet för Västernorrlands museum – nod för 
kulturarvsturism och KKN, cirka hälften av personalkostnaderna inom funktionen 
för reception, museibutik, handelsbod och konferens, inköp av kontorsmaterial för 
museets personal samt lokalvård. 

Inom Affärsverksamheten inryms cirka hälften av personalkostnaderna inom 
funktionen för reception, museibutik, handelsbod och konferens. 

Fritidsbåtsmuseet budgeteras med en deltidstjänst och personalkostnader för 
säsongspersonal. En mindre driftsbudget inryms också i budget vilken tills största del 
finansieras av intäkterna från Statens maritima och transporthistoriska museer, 
enligt avtal. 

Bild och form är en ny verksamhet som infördes under 2022 tack vare extra anslag 
från staten. Då beslutet om finansiering erhölls en bit in på året får det nyttjas till och 
med mars 2023, vilket det också kommer att göras. Cirka en tredjedel av fjolårets 
anslag budgeteras för 2023. Nya anslag motsvarande samma nivå som 2022 års 
beslutade medel budgeteras. Då anslaget är mycket begränsat inryms en heltidstjänst 
och en mindre driftsbudget. 
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Västernorrlands museum 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Differens 

mellan åren 

Styrelsen 

Intäkter 0 0 0 

Externa kostnader -42 966 -42 966 0 

Personalkostnader -362 224 -360 339 1 885 

Resultat -405 190 -403 305 1 885 

Ledning och gemensam administration 

Intäkter 38 153 622 37 794 257 -359 365 

Externa kostnader -2 544 829 -1 858 522 686 307 

Personalkostnader -5 911 280 -4 287 679 1 623 601 

Finansiella poster 100 000 100 000 0 

Resultat 29 797 513 31 748 056 1 950 543 

Fastighet 

Intäkter 642 600 263 614 -378 986 

Externa kostnader -10 330 564 -9 417 533 913 031 

Personalkostnader -2 875 691 -2 402 209 473 482 

Resultat -12 563 655 -11 556 127 1 007 528 

IT 

Intäkter 0 0 0 

Externa kostnader -1 438 300 -1 684 000 -245 700 

Personalkostnader -872 241 -746 112 126 130 

Resultat -2 310 541 -2 430 112 -119 570 

Kommunikation 

Intäkter  0 0 

Externa kostnader  -265 000 -265 000 

Personalkostnader  -1 645 930 -1 645 930 

Resultat  -1 910 930 -1 910 930 

Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum 

Intäkter 4 491 530 5 955 137 1 463 606 

Externa kostnader -2 209 138 -4 231 797 -2 022 659 

Personalkostnader -7 139 623 -7 696 304 -556 681 

Resultat -4 857 231 -5 972 965 -1 115 733 
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Museiupplevelser och samlingar 

Intäkter 1 309 773 2 350 427 1 040 654 

Externa kostnader -3 436 000 -3 325 000 111 000 

Personalkostnader -8 305 083 -5 885 017 2 420 065 

Resultat -10 431 310 -6 859 591 3 571 719 

Värdskap och besöksnäring 

Intäkter  1 280 000 1 280 000 

Externa kostnader  -999 600 -999 600 

Personalkostnader  -2 305 449 -2 305 449 

Resultat  -2 025 049 -2 025 049 

Affärsverksamhet 

Intäkter 910 000 910 000 0 

Externa kostnader -931 805 -912 527 19 278 

Personalkostnader -784 607 -888 695 -104 088 

Resultat -806 412 -891 222 -84 810 

Fritidsbåtsmuseet 

Intäkter 50 000 50 000 0 

Externa kostnader -100 000 -70 000 30 000 

Personalkostnader -476 507 -288 755 187 752 

Resultat -526 507 -308 755 217 752 

Bild och form 

Intäkter  890 000 890 000 

Externa kostnader  -259 024 -259 024 

Personalkostnader  -630 976 -630 976 

Resultat  0 0 

Resultat totalt (kr) -2 103 333 -610 000 1 493 333 
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Internkontroll 
 

Område Kontrollmoment/insats 

Övergripande Att det finns aktuella och uppdaterade dokument för Verksamhetsplan, 
intern arbetsordning och delegationsordning 

Att beslut som fattats samt fastställts av styrelsen verkställs 

Att avtal finns med de föreningar och organisationer museet 
samarbetar med  

Att statistik förs och lämnas in enligt tidsplan 

Ekonomi Att attestantförteckning och instruktion är aktuell 

Att attest är utfört av behörig personal 

Att aktuella fullmakter finns hos bank 

Att regler för representation följs 

Att balanskonton löpande stäms av, dvs kassa, bank, leverantörsskuld, 
periodisering, kundfordringar, förskott osv 

Att momsdeklaration upprättas och skickas i rätt tid samt betalas med 
rätt belopp. 

Att avstämning av pågående projektarbeten görs samt att projekten 
slutförs och slutfaktureras. 

Personal/HR Att följa upp att arbete med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering på arbetsplatsen genomförs 

Att samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal som enligt rutin 
ska genomföras en gång per år 

Att tillbud och olyckor rapporteras och utreds samt att åtgärder vidtas 

Att centrala löneavtal och den interna processen för lönesättning följs 

Att lokalt samverkansavtal följs 

Att introduktion för nyanställda sker enligt introduktionsprogram 

Att ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs 

Fastighet Att det finns en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet samt i 
samråd med fastighetsägaren åtgärda enkelt avhjälpta hinder 

Fordon Att körjournal upprättas till samtliga fordon när de används 

 

 

 



  Bilaga Verksamhetsplan 2023 

 

 
 

Övergripande mål 

2 Kulturplanen, kulturarvsmål: Kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors 
historiska och kulturella medvetenhet stärks  
Museimål i kulturplanen: kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika 
arbete och genom dialog, delaktighet och medskapande.  
Museimål i kulturplanen: Museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och 
fri åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet  
Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten/grunduppdraget genomförs genom) publikt arbete 
(utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och genom dialog, 
delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och arena för kultur och 
samarrangemang. 

Årsmål Aktiviteter 

Attraktiva och intresseväckande utställningar och 
programverksamhet: Basutställningarna - Moderna 
tider 

Produktion av basutställningen Moderna tider 
Särskilda insatser kring föremålsförvaltning och logistik kopplat till basutställningen, för detta 
ändamål används en del av stora utställningshallen 

Attraktiva och intresseväckande utställningar och 
programverksamhet: Basutställningarna - Stora 
makter 

Kompletterande insatser för att färdigställa utställningen 

Attraktiva och intresseväckande utställningar och 
programverksamhet: Basutställningarna - 
Forntidsresan och Stora makter 

Engelskspråkig mediaguide för båda utställningarna 

Julfönster 2023, juldekorationer och pynt för att skapa 
en stämningsfull jul på friluftsmuseet 

Utveckla julfönster på friluftsmuseet i samstämmighet med utvecklingen av byggnader och 
miljöer kring torget.  

Attraktiva och intresseväckande utställningar: i länet Vandringsutställningar som ska turnera: Höj din röst och fotoutställning med bilder av Viktor 
Lundgren 

Attraktiva och intresseväckande utställningar och 
programverksamhet 

Utveckla och implementera nytt programkoncept, huvudfokus på basutställningar och 
egenproducerade evenemang, i museibyggnaden och i länet. 



 

 

Nå ut med våra intresseväckande och attraktiva 
mediaguider: i länet 

Vidareutveckla spåret om Forntiden. 
Utveckla upplevelser kring medeltid och stormaktstid, med mediaguiden som bas (se projekt 
Smart kulturarvsturism) 

Nå ut med våra intresseväckande och attraktiva 
mediaguider 

Fortsatt utveckling av mediaguiden för friluftsmuseet, byggnader och miljöer, en mindre 
utveckling. Lägga till och förbättra. Små tillägg. Pilottesta ett fördjupningsspår med fokus på 
torpet. 

Vidareutvecklade visningar  Ta fram koncept för onlinevisning att förmedla i länet:  
Testa en miljö på friluftsmuseet, Åvike herrgård, samt basutställningarna 

Skapa och genomföra det publika erbjudandet på 
friluftsmuseet sommaren 2023 med fokus på 
samverkan Ronja Rövardotter 

Skapa och genomföra det publika erbjudandet på friluftsmuseet sommaren 2023 med fokus på 
samverkan Ronja rövardotter.  
Vidareutveckla upplevelser för barn och unga på tema medeltiden. premiär 24 juni. 

Kunskapsförmedling av Trampmangeln Mediaguide och kunskapsunderlag för trampmangeln som är nyrestaurerad 

Museets trycksaker för året tas fram, både 
marknadsföring och kunskapskommunikation 

Fokus på sommarsäsongen 2023. Strategi, handlingsplan och produktion 

Utveckla nytt storytellingkoncept tillsammans med 
kommunerna 

Kulturarv och kulturmiljöer: Storytellingkoncept tillsammans med kommunerna, företag etc som 
målgrupp, kopplat till sökta projekt, löpande verksamhet, utställningar m.m. Pilotsamarbete med 
Kramfors kommun kring storytelling och förmedling.   

Utveckling av den publika digitala upplevelsen baserat 
på kulturarvsberättelser 

Utveckling av metoder och nya upplevelseformat, tjänster och produkter i Smart 
Kulturarvsturism, utveckling i Botnia Business Heritage (om det beviljas) 
Samarbete i pilotutveckling tillsammans med Kramfors kommun 

Utveckla museets externa kommunikation genom 
implementerad varumärkesplattform 

Implementera varumärkesplattform inom utvalda delar: kommunikationsområdet 

Utveckla museets externa kommunikation genom  
förbättrad webbplats 

Förberedande arbete för utveckling av ny webbplats 

Ha tagit fram en strategi för länsuppdraget och ha 
utformat en god behovsinhämtning 

Årliga dialoger med länets alla kommuners kulturförvaltningar,  
Fånga upp länets behov av museet och gemensam utveckling 
Skriv strategi 



 

 

Västernorrlands museum i länet utvecklas som det 
som koncept som tillgängliggör museet i länet 

Utveckling av konceptet "Västernorrlands museum i länet"  - konceptet samordnas på en 
övergripande nivå i ledningsgruppen (se  Västernorrlands museum på plats samt Att fånga en 
plats).  

Ökad tillgänglighet till museets publika verksamheter 
och lokaler (krav från Kulturrådet) 

Löpande arbete och utvecklingsarbete gällande tillgänglighet, samordnas i tillgänglighetsgruppen 
Specifika planer för respektive verksamhetsområden tas fram: under 2023 särskilt lokalerna för 
barn och unga 
En särskild fysisk rond avseende enkelt avhjälpta hinder genomförs så att uppfyllnaden säkras 
Uppföljning av att alla krav gällande tillgänglighet kopplat till webbdirektiv och informationskrav 
följs 

Välskött, attraktivt och tillgängligt 
friluftsmuseiområde, grönområden, byggnader och 
utemiljöer i syfte att skapa upplevelser  

Utveckla volontärsamarbeten på friluftsmuseet, ta fram plan samt testa någon insats 

Utveckla samarbetet med Trädgårdsodlareföreningen 

Inventera utemöbler på området och göra en långsiktig investeringsplan samt underhåll på de 
befintliga.  

Skapa förutsättningar och ta fram en plan för eldplatser/grillplatser på området 

Förberedelser för utökade plank på området 

Grönområden utvecklas för besökarna (tillsammans med arenasamarbetet) med fokus på 
biologisk mångfald och kulturhistoria.  
Områden som kommer vidareutvecklas nästa år är:  
Torget och stadsmiljöerna.  
Herrgårdsparken Åvike. 
Medeltidsodling vid Ågården(Ronja) 
Övergripande tänk kring skötsel av grönområden 
etablering och förmedling av kunskap kring ängsmark (samarbete med hembygdsrådet och 
naturskyddsföreningen) 

Arkeobotanisk odling på området (etablering) 

Timmermansplan etableras 
Sågverkshus byggs, finansieras delvis med hjälp av byggnadsvårdsläger 

De främre rummen på rådhusets nedervåning ska vara tömda, klart 1 juni. Flytt av rekvisita till 
bakre rummen. 

Bygga rådhustrapp, klar 1 juni 



 

 

Födorådsstugan - fastställa en plan-akut egentligen  

Wulkan fasad mot torget skapas och målas  

Påbörja att ta fram planen för upprustning av grindstugan. 

Implementera skötselrutiner för byggnader och område (årshjul) 

Stärka besöksupplevelsen i museibyggnaden:  Göra butiken större: Flytta kättinggaller, nya hyllor, bord m m 

Entrén är välkomnande, bra kommunikation om insatser: 
-hyllor för foldrar 
-hänvisningar till olika lokaler 

En strategisk plan och vissa insatser avseende god 
skyltning och museiupplevelse på friluftsmuseet 

Entréskyltning vid Hamnled och Murbergsvägen - koppla till KKN-projekt 

Påbörja att ta fram plan och kostnadsuppskattning för helhetlig implementering av skyltar på 
området: påbörja ett arbete med gatupratare (hinns inget mer) 

Samverkan med kommunen avseende  
att utveckla museet som plats 

Utveckling samarbete Arena Murberget  

Utveckling av kaféet i museibyggnaden: få samarbetet att fungera och landa 

 
  



 

 

 
 

Övergripande mål 

3 Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla  
och upplevs som en gemensam kunskapskälla.  
Kulturarvsmål i kulturplanen: Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet.  
Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten ska) utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet  
(tex byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, kurser/kunskapsbyggande etc )  
och uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv. 

Årsmål Aktiviteter 

Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag och 
tjänsteutbud - den bebyggda miljön (kulturmiljön) 

Rådgivning och remissinstans för länets kommuner (Samverkan t ex. med visningar av 
kulturmiljöer samt samverkan med länets energirådgivare). 

Kommunstödsverksamhet med utbildningstillfällen och workshops. 

Samarbetsprojekt inom kulturmiljöutveckling.  
Samverkan mellan bland annat kommuner, föreningsliv och museum. 

Utbildning – samarbete med utbildningsväsendet.  
Träakademien, Folkhögskolor, Bygglovhandläggarutbildning med flera. 

Byggnadsvårdskurser och program vid museets byggnadsminnen. 

Kulturmiljö som resurs, konferens 1 ggr/år tillsammans med LST och RVN 

Uppdragsverksamhet byggnadsantikvarie, 50% av en tjänst 

Ordna nätverksträffar nätverk för byggnadsvårdare, handläggare och antikvarier. 

Friluftsmuseet utvecklas som byggnadsvårds- och 
hållbarhetsarena för hela länet: Byggnadstekniker, 
material och kulturhistoria.  

Skyltar/förmedling med info om pågående restaureringsinsatser 

Rådgivning för allmänheten i Långstugan 



 

 

Kurser för allmänhet och yrkesverksamma inom området byggnadsvård /kulturmiljövård 

Utvecklat innehåll för byggnadsvård och regionalt kulturmiljöuppdrag på webb 

Rådgivning kring hållbara metoder  

Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag - 
arkeologin 

Skriva en övergripande artikel om Styresholm - Björkåfonden (3-årsprojet) 

Utveckla och genomföra skolföreläsningar  

Svara på remisser och rådgivning inom kulturmiljöområdet (arkeologi)  
förmedlingsarbete av arkeologiska utgrävningar och verksamhet 
Föredrag om den arkeologiska verksamhetens resultat 

Publika insatser som synliggör och sprider kunskap om 
kulturmiljöer i länet (ej museets egna miljöer) 

Vnmuseum hälsar på - en kommun under 2023 

God skötsel av våra egna kulturmiljöer i länet  Ulvö kapell - staket skall byggas 

Myckelgensjö 
- kurser och vissa akuta åtgärder 
- födorådstugans tak och portar 

Styresholm 
- markskötsel ev getter 

Personaldag (ev friluftsmuseet) 

 
  



 

 

Övergripande mål 

4 Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam 
kunskapskälla   
Uppdragsdirektiv: (Museiverksamheten ska i grunduppdraget genomföra): pedagogisk 
verksamhet i länets alla kommuner.  
Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet för barn och unga på fritiden.  

Årsmål Aktiviteter 

Strategisk utveckling av den pedagogiska 
verksamheten 

Kulturarvspedagogiskt projekt med länsmuseerna i norr genomförs, med tillhörande fallstudier 

Kundnöjdhet - ha metoder för att mäta barns och 
ungas upplevelser av museet, möta räckvidd 

Genomföra undersökningar kopplade till skolbesök i museets basutställningar om forntiden och 
medeltiden 
Genomföra mätning om skolornas kännedom om museets pedagogiska utbud och erbjudande i 
syfte att i förlängningen mäta en ökad upplevelse och tillgång 

Stärka fysisk museimiljö och upplevelser för barn / 
Kreativa museimiljöer för barn och unga för upplevelse 
på plats 

Utveckla nya barnutställningen Småfolk med verksamhet och kommunikationsinsatser - fokus 
lördagar och lov 

Utveckla erbjudandet för barn och unga på kväll och helg, mäta utbudet och utvecklingen 

Vidareutveckla pedagogiska verkstans erbjudanden, verksamhet och förvaltning 

Montera lekstuga 

Utveckling av kulturhistoriska lekmiljöer på friluftsmuseet: ta fram ett koncept, se över utbudet 
och ta fram en plan för fortsatt utveckling  

Vidare utveckling av digitala resurser för barn och 
unga (skolan)  

Vidareutveckla mediaguiden som stöd för lärande och upplevelser för barn - integreras i 
pedagogiska projektet (se ovan) tillsammans med utvalda skolor i länet 
Vidareutveckling av digitala lärresurser på webbplatsen 
Utveckling av utbud/erbjudande kopplat till basutställningen Stora makter 

Vidare utveckling av digitala resurser för barn och 
unga (fritid) 

Utveckla museets webbplats med innehåll för barn och familj 
Medeltidslajv - ett antal programaktiviteter under våren och avslutande lajv i slutet av maj 

Länstäckande kulturarvspedagogisk verksamhet för 
skola och fritid utvecklas vidare 

Utveckla nätverk och kontakter med länets skolor, strategi, plan och genomförande 



 

 

Utveckla ett övergripande koncept/erbjudande/programförklaring 

Ta fram ett skolerbjudande kopplat till Stora makter, besök på plats kopplat till två kommuner i 
länet 

Ta fram ett skolerbjudande för onlinebesök i Forntidsresan och Stora makter 

Utveckla stöd till och erfarenhetsutbyte med museinätverkets aktörer kring pedagogisk 
verksamhet i länet. 

Utveckla koncept. Utveckla en aktivitet för barn på fritiden på plats i en kommun 

Programverksamhet för barn och unga på 
fritidsbåtsmuseet 

Ta fram utbud i dialog med funktionsansvarig för Fritidsbåtsmuseet, verksamhet som 
sommarpersonalen kan genomföra 

 
  



 

 

Övergripande mål 

5 Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam 
kunskapskälla Förtydligande genom detta mål som ej finns med i uppdragsdirektiv eller 
kulturplan:  
-Museiverksamheten synliggör nationella minoriteters och ursprungsbefolknings historiska 
närvaro och synliggör deras språk och kulturer.  

Årsmål Aktiviteter 

Ökad samisk representation och delaktighet i museets 
kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation - 
Utvecklat samverkan gällande samiska samlingar och 
kunskapsuppbyggnad i länet. 

Fortsatt utveckla samarbetet med museets samiska referensgrupp koppat till arbetet med 
basutställningen Moderna tider. 
Integrera samernas historia i projektet Smart kulturarvsturism med fokus på kulturarvsturism i 
tätt samarbete med den samiska referensgruppen och andra samiska aktörer 

Ökad romsk representation och delaktighet i museets 
kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation, 
Västernorrland - Utvecklat samverkan. 

Fortsatt utveckla samarbetet med romska föreningar och enskilda i projektet Romskt kulturarv i 
Västernorrland 
Integrera romernas historia i länet i arbetet med basutställningen Moderna tider 
Integrera romernas historia i Kramfors genom samarbetet med Kramfors kommun kring 
storytelling 

Ytterligare projektansökningar för att öka 
representation och delaktighet av det samiska 
kulturarvet 

Förbereda en ansökan under 2023 (ej skicka in) till Allmänna arvsfonden i samarbete med olika 
samiska aktörer och representanter, för att utveckla kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsförmedling genom delaktighet och medskapande med fokus på 
generationsöverskridande möten 

Fortsatt utveckling av skogssamevistet Ta fram en plan för utvecklingen 
restaurera njallan 

 
  



 

 

Övergripande mål 

6 Kulturarvsmål i kulturplanen: Hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till 
kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv (kulturarvsmål i 
kulturplanen)  
Museimål i kulturplanen: 
-Museiverksamheten skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med aktiv 
samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, både i egen verksamhet 
och i samverkan (fokus samlingar) 
-I uppdragsdirektivet: Aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsförmedling av stiftelsens byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt 
hållbar samlingsförvaltning. 

Årsmål Aktiviteter 

Fortsatt utveckla arbetet med samlingsförvaltning: 
Fokus på fördjupad kunskap och tillgänglighet 

Inventering av föremålsmagasin i Sollefteå, underlag för flyttplan. 
Utredning av omflytt till Tobaks för att göra utrymme för det textila materialet i museet.  
Ta fram en grov plan för flytt samt budgetuppskattning inför 2024.  

Logistikarbete i Tobaks (externt magasin): Tömning och rensning för att skapa utrymme  

Samlingsförvaltande insatser samt föremålslogistik kopplat till basutställningen Moderna tider 

Research och digitalisering av arkivhandlingar och fotografier kopplat till Moderna tider - 
basutställning 

Fortsatt utveckling av styrdokument och handlingsplan för katastrofberedskap och 
restvärdesräddning - fokus katastrofberedskap i krig 

Genomföra internutbildning i samlingsdatabasen Primus 

Fortsatt utredning av publicering av digitaliserade kulturhistoriska dokument. Utreda möjligt 
museiövergripande samarbete. Inledande planeringsmöten. 

Tillgängliggörande av alla, även äldre, arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för 
arkeologiska undersökningar. Inledande arbete.  

Digital samlingsutveckling  Genomföra minst två insamlingar via www.minnen.se och www.mittvasternorrland.se  



 

 

Fortsatt utveckling av metoder kring digital insamling, nätverkande och kunskapsutbyte med 
andra museer, nationellt och internationellt (Sjyst data-projektet, DOSS, Connect to Collect, 
m.m.) 

  



 

 

Övergripande mål 

7 Museimål/kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom 
samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola och andra kunskapsinstitutioner samt 
näringsliv.  
Uppdragsdirektiv: Samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra 
kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom kulturarvsområdet.  
Uppdragsdirektiv: Ansvara för samverkan mellan länsmuseet och de kommunala museerna. 
Stärka kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla kommuner.  
Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:  museet samverkar med nationella kulturinstitutioner som 
bidrar till ett breddat utbud av museal verksamhet  

Årsmål Aktiviteter 

Samverkan med andra länsmuseer med nätverkande,  
inspiration och kompetensutveckling  

Genomföra samverkan med Muser i Norrs chefsnätverk 

Samverkan med Riksarkivet för att stärka  
arkivens och samlingarnas roll 

Planera inför utställnings- och förmedlingsprojekt 2025 med fokus på samlingar och arkiv 
Delta i planeringsgrupp 

Samarbete med universitet och högskolor inom 
museologi, arkivvetenskap och liknande 

Ta emot praktikanter, för insamlings- och förmedlingsprojekt, samt inom samlingsförvaltning och 
publik verksamhet och andra delar av verksamheten   

Samarbete med yrkeshögskola och folkhögskola Kurser i byggnadsvård, Träakademin/friluftsmuseet, se även mål 3 

Utveckling tillsammans med Träakademin/friluftsmuseet, se även mål 3 

Förbereda för kurssamverkan med länets folkhögskolor inom kulturmiljöområdet, t.ex. 
timmermanskurs, se mål 3 

Kurs Nämforsen arkeologi 

Samarbete genom Hembygdsrådet - RVN, ÅFF och 
MHF 

Kontinuerliga möten och kontinuerlig samverkan 

Gemensamma insatser för kulturarvet tillsammans 
med Medelpads hembygdsförbund och 
fornminnesförening 

Samarbete kring mediaguider  
Samarbete med Medelpads Fornminnesförening kring utveckling av samlingsförvaltning i Primus 

Möjliggöra lokaler på friluftsmuseet för samverkan Om projektmedel beviljas, kommer samverkanslokaler att utvecklas i Hellströmska huset 
Börja se över möjligheten till övernattning för samverkansparter på området  



 

 

Länsmuseet samverkar med länets kommuner  
för att stärka kulturarvet 

Samverkan i museinätverket: 
chefsutbyte, kunskapsförmedling, barn och unga, samtidsutmaningar för museer, hållbarhet, 
friluftsmuseum 

Delta aktivt i Kulturarv Västernorrland,  
för att stärka kompetensen i länet kring 
kulturarvsfrågor 

Delta aktivt i nätverkets kontinuerliga möten och planering 
Här finns museet med som samverkanspart i nätverket Kulturarv Västernorrland.  

 
  



 

 

Övergripande mål 

8 Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:  
Verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län 
och en levande landsbygd i länet. 

Årsmål Aktiviteter 

Rätt utbud i Museibutiken/Handelsboden i form av 
presentation, kontakter, koncept och kommunikation 
/// Samarbeten med kulturskapare och kreativa 
näringar för att stärka dessa aktörer och 
museiupplevelsen inom Museibutikens område 

Butiken i fokus, sammankopplas med utställningar och teman, lokalt hantverk (ökar kvaliteten) 
  
Utveckla kontakter med kreatörer 

Ta fram en plan för butikens kommunikationsinsatser 

Nya profilprodukter 

Popup i butiken, synliggöra slöjdare och hantverkare mer  

Specialutbud i butiken kopplat till utställningar och lokala hantverkare 

Etablera nya samarbeten med kulturskapare 

Utvecklad affärsmässighet avseende konferens i form 
av koncept och kommunikation samt utveckling av 
lokaler för uthyrning 

Fortsatt utveckling av inredning och koncept inkl marknadsföring avseende Gårdshuset  

Förbättra bokningsprocessen, tydliggöra webbplatsen 

Samordnat arbete inom museet med näringslivs-, 
KKN- och turismsamverkan 

Utveckla styrningen av och konceptet "Samarbeten", på webbplats, i kommunikation, publika ytor 
samt insatser i de olika projekten (BBH, KKN, Smart kulturarvsturism) 
Ta fram strategi 

Genomföra KKN-projektet, 
för så god måluppfyllnad av projektet  
som möjligt (skriv om våra insatser här) 

Behovsanalysen fortsätter 
Inkubator genomförs 
Seminarieserier (inspiration och utbyte) genomförs 
Insatser för samverkan i rådhuset, Wulkanska och Hellströmska (Hellströmska om boverket 
beviljas) 
Se över möjligheter till uthyrning av andra lokaler (KKN-projekt cowork/konferens) 
Kommunikation i projektet 
Fler insatser i projektet, se tids och aktivitetsplan  



 

 

Genomföra projektet Smart kulturarvsturism med 
målet att utveckla museets utbud och roll avseende 
kulturarvsturism 

Pilotinsatser kring utveckling av digitala/hybrida upplevelser Styresholm, Torsåkers kyrka samt 
tre ytterligare platser i Höga Kusten, som en del av projekt Smart Kulturarvsturism i Höga Kusten. 
Samarbeten med föreningar, besöksnäring och destinationsbolag. 

Genomföra projektet Botnia Business Heritage (om det 
beviljas) med målet att utveckla museets utbud och roll 
avseende näringslivet 

Utveckling av ett internationellt nätverk för kulturarvet som resurs och motor i regional 
utveckling. Medverkan i projekt Bothnia Business Heritage med syfte att utveckla pilotinsatser för 
utveckling av tjänster och produkter baserade på kulturarvet och i samarbete med samt riktade 
mot näringslivet. 

Genomföra större evenemang Julmarknaden 

Midsommar 

Nationaldag  

Internationella festen 

Utvecklad organisation i enlighet med uppdrag Förbättrad samordning av externa förfrågningar evenemang och samverkan  

 
  



 

 

Övergripande mål 

10 Museets eget mål, ej med i kulturplan eller uppdragsdirektiv: Museet har välfungerande interna 
lednings- och stödfunktioner samt god genomförandekapacitet  

Årsmål Aktiviteter 

Aktuella och gällande policydokument för ökad 
genomförandekapacitet och måluppfyllelse inom fysisk 
arbetsmiljö 

AFS:ar inom fysiskt arbetsmiljöarbete 

Säkerhetshandbok ska implementeras 

Mindre sårbar löneadministration Anlita och implementera extern löneadministration 
byta lönesystem  

God HR och god organisatorisk och social arbetsmiljö  Genomföra aktiviteter som identifierats i arbetsmiljöplanen för 2023 
  

Genomförda aktiviteter utifrån kompetensutvecklings- 
och kompetensförsörjningsplan 

Office, Outlook, Teams etc 
Värdskap och bemötande  
Kompetensutveckling för chefer 

Välfungerande ledning och styrning Ledningsgruppsutveckling, 2 ggr 

Välfungerande arbetsprocess för skötsel Skötselplaner ta fram årshjul, rutiner och arbetssätt. Friluftsmuseet. 

Välfungerande "vaktmästerifunktion" och skötsel i 
museibyggnaden 

Se över rutiner och process (fastighetsmail etc) 

Effektiv energianvändning Energibesparande åtgärder i byggnader samt utebelysning. Ny utredning om varför vi ska ha 
ytterligare möjlighet för laddning av elbilar behöver inledas. 

Ändamålsenliga kontor och arbetsytor för god 
arbetsmiljö och effektivitet 

Fungerande förråd och förvaring i museibyggnaden  

Översyn av kontorsstruktur och tillgång till arbetsrum, ta fram plan för genomförande 

Melinderska husets kontor och gemenskapsytor 

Insatser för arbetsytor för teknisk personal/byggnadshantverkare: verkstad och snickeri  



 

 

Fortsatt förbättring och effektivisering av IT-stöd Fortsatt utveckling av löpande användarsupport 
Förvaltning av museets äldre samlingssystem, fortsatt plan för avveckling 
Översyn av rutiner kring lagring på servrar på teams 
Internutbildningar  

Effektiv förvaltning av museibyggnaden genom god 
hyresgästdialog och insatser från hyresvärd och 
hyresgäst 

Kontinuerliga möten, ca 1 ggr per månad:  
Dialog och utvecklingsinsatser i lokaler. Även kring brandskydd, fysisk arbetsmiljö, klimat, 
förvaring magasin 

 
  



 

 

Övergripande mål:  
 

11 Museet har ett aktivt arbete med främjande av hemslöjd och hemslöjdsverksamhet i hela 
länet. Slöjdverksamheten ska främja intresset för slöjd och ge möjlighet att slöjda i hela 
länet samt främja en hållbar resursanvändning genom slöjd. Slöjdverksamheten ska 
stärka professionella och aktiva slöjdare i länet. (Uppdragsdirektiv) 

Kulturplanemål/mål i uppdragsdirektivet samt 
årsmål  

Aktiviteter 

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla 
intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och 
unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets 
kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. 
Årsmål: Slöjd finns tillgänglig i regionen. Bevarande 
och utveckling av det immateriella kulturarvet slöjd. 

Kurser, workshops, utställningar, mötesplatser för slöjd mm för både barn och vuxna. 
Slöjdskolor, slöjdklubbar för barn, slöjd på fritidsgårdar för ungdomar. 

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla 
intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och 
unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets 
kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. 
Årsmål: Knyta ihop slöjd och hälsa med nya 
målgrupper och nya sammanhang för slöjden. 

Skapa regional infrastruktur för mötesplatser för slöjd - Öppna slöjdkvällar. Verka för 
samarbeten med civilsamhället i regionens alla kommuner. Samt slöjdprogram på 
äldreboenden, inom ramen för det tvärkulturella projektet Livskraft. För social hälsa och 
värdefull fritid. 

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska 
insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker 
finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på 
fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant 
för samtida vardagsliv. 
Årsmål: Skolans slöjdundervisning innehåller större 
mått av hemslöjd. Hemslöjdskunskap och inspiration 
finns tillgängligt för barn och unga även på fritid. 

Årlig fortbildning för slöjdlärare. Komplettering och underhåll av websidan 
slojdkommerlastad.se. Slöjdlådor på turné mellan länets slöjdsalar. 

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska 
insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker 
finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på 
fritiden.  
Årsmål: Att i länet ha tillräckligt många handledare för 
slöjdkurser, skapande skola-uppdrag samt slöjd på 
fritid för barn och unga. 

Slöjdhandledarutbildning om 6 heldagar för blivande handledare. Slöjdhandledarutbildning 
för fritidsgårdars personal. 



 

 

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Slöjdområdet 
samverkar interkulturellt, nationellt och internationellt 
- för 
effektiv kompetens- och resursanvändning. 
Årsmål: Fler motiverade, kompetenta aktiva 
slöjdhandledare för barn. 

Norrlandsträffar med fortbildning och nätverksbyggande för aktiva slöjdhandledare.  

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska 
insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker 
finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på 
fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant 
för samtida vardagsliv. Professionella och aktiva 
slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och 
utvecklas. 
Årsmål: Mer slöjd i skapande skola. 

Delta i utbudsdagar. Förmedla uppdrag/önskemål från skola till slöjdare. Stötta slöjdare i att 
utforma skapandeskolaprojekt. Låna ut material och verktyg. Marknadsföra Slöjd kommer 
lastad. 

Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Professionella 
och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka 
och utvecklas. 
Årsmål: Utveckla slöjden i länet. Stärkt 
entreprenörskap och interregionalt samarbete för de 4 
norrlänens slöjdhandledare och de professionella 
slöjdarna. Gemensam användning av norrländska 
slöjdresurser. 

Gemensamma norrländska fortbildnings- och nätverksträffar. 

 
  



 

 

Övergripande mål 

12 Uppdragsdirektivet: Främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och formkonst 
i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på utställningar, 
nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.   

Årsmål Aktiviteter 

Skapa en utställningslokal för konst på museet (OBS 
notera alla som är beroende av driftsmedel för bild och 
form) 

Bygga mellanväggar i Stora hallen för att bättre kunna nyttja lokalen 
Framtagande av koncept och utställningsplan för de närmaste åren 

Konstutställning och kunskapsförmedling om miljö 
och teknologi för att öka kunskapen och förmedlingen 
kring konst, vetenskap och hållbarhet   

Utställning "Gråt inte över spilld mjölk" i stora hallen  
Programverksamhet 

Digital förmedling av samtidskonst Utforskande initiativ för att lyfta samtidskonst och utställningar via museets webbplats och andra 
digitala kanaler, pilot kopplad till "Gråt inte över spilld mjölk" 

Två forskningsbaserade konstutställningar i 
länsmuseets stora hall som lyfter museets 
kunskapsbank och samlingar som resurs för 
samtidskonstnärer 

"Med andra ögon" Del 1. Utställning på länsmuseet som utforskar konstens relation till 
kulturhistoriska föremål. 
Panelsamtal  

Samtidskonst i länet Produktionsinsats kopplat till projekt Smart kulturarvsturism 
Konstvandringar och workshops i samarbete med andra institutioner - huvudmålgrupp personer 
som arbetar med samtidskonst samt i steg två barn och unga 
Wander/Wonder - medverka i projekt med konst på vandringsleder 

Nätverksskapande insatser i länet med fokus på 
arrangörer 

Inspirationsföreläsningar, kompetensutvecklande träffar och erfarenhetsutbyte kopplat till det 
befintliga museinätverket, samt andra nationella och internationella aktörer 

Tillgängliggöra den publika plattformen för konst 
digital publik 

Utveckling av museets webbplats för att stödja arbetet med en plattform för samtidskonst. 
Involvera Bild & form i förstudien kring en ny mer anpassad webbplats.  
Onlineföreläsningar 

Välfungerande kommunikationsarbete Kommunikationsplan för den publika  
plattformen 



 

 

Plattformens samverkan med Kulturella och kreativa 
näringar 

Undersöka möjligheterna att etablera lokal på friluftsmuseet där konst kan visas och säljas (inom 
KKN-projekt) 

Dekatighet och inkludering - barn och unga Bjuda in unga till samtal, workshops och andra aktiviteter om samtidskonst, lägga grunden för ett 
ungdomsråd 
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1 Ekonomisk redovisning 

1.1 Nämndens resultat 
Även vid denna rapports skrivande kvarstår vissa problem kopplade till byte av verksamhetssystem, 
samt deras koppling till HR-systemen. Oktober månad har haft beviljad tid som utgångspunkt för 
planering av hemtjänsten.  

Nämndens resultat är – 24,9 mnkr, varav hemtjänstens underskott är – 20,7 mnkr. Resultatet har inte 
fortsatt försämrats jämfört med föregående månad. Detta beror till största delen på att statsbidrag nu 
har lagts in som intäkter, vilket inte tidigare varit fallet.  

På kostnadssidan är det fortsatt personalkostnaderna som är den stora negativa avvikelsen i relation 
till budget. Andra större negativa kostnadsavvikelser är för arbets- och skyddskläder. 
Placeringskostnader inom IFO och funktionsstöd är även högre än budgeterat, liksom 
försörjningsstödet.  

Det största överskottet i relation till budget är, förutom statsbidrag, inom funktionsstöd.  

 

Socialnämnden redovisar ett underskott på -24,9 mnkr per sista oktober. Intäkterna är 9,4 mnkr högre 

än budgeterat, medans kostnaderna överskrider budgeten med 34,3 mnkr. Bland intäkterna avviker 

erhållna bidrag, som främst består av sjuklönekompensation från Försäkringskassan (till följd av Covid-

19), och statsbidrag från Socialstyrelsen. När det gäller kostnaderna så är det främst 

personalkostnader, övriga kostnader och köp av huvudverksamhet som avviker från budget.    

Att stapeln för jan-okt är lägre än den för månaden innan beror på att det i oktober bokades ut ca 3,6 

mnkr i statsbidrag till berörda verksamheter. Det är den del av statsbidragen som avser perioden 

januari-oktober och som vid delårsrapporten inte syntes i det ackumulerade utfallet utan endast var 

med i prognosen. (Det är fortfarande ca 1,0 mnkr i statsbidrag kvar att boka ut, vilket kommer göras 

under november.) 
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Kostnaderna överskrider budget med totalt -34,3 mnkr. Avvikelser finns inom flera kostnadsslag, där 

personalkostnaderna avviker mest med -13,7 mnkr, följt av övriga kostnader med -9,8 mnkr och köp 

av huvudverksamhet -8,5 mnkr. 

Övriga kostnader innehåller bland annat kostnader för förbrukningsinventarier och förbruknings-

material, transportmedelskostnader (leasingavgift, drivmedel, reparationer etc.), larm-, lås- och 

systemkostnader, konsulttjänster med mera. Varav flera av dem avviker negativt mot budget. En av de 

största avvikande posterna är högre utfall än budget för arbets- och skyddskläder, där främst väldigt 

höga kostnader för Textilia sticker ut. Även (ej budgeterade) införandekostnader för låssystem bidrar 

till avvikelsen. 

När det gäller personalkostnaderna visar några verksamhetsområden överskott och andra underskott. 

Avvikelsen när det gäller köp av huvudverksamhet beror främst på högre kostnader för externa 

placeringar inom funktionsstöd, högre placeringskostnader inom IFO gällande HVB barn o ungdom och 

Skyddat boende, samt högre sjuklönekostnader inom personlig assistans. 

Ekonomiskt bistånd avviker p.g.a. högre utbetalningar än budgeterat. Dock är avvikelsen lägre än det 

belopp som lyftes ut från försörjningsstödsbudgeten och fördes över till arbetslivsnämnden för att 

stärka möjligheterna att skapa sysselsättning för de som står långt från arbetsmarknaden.   

Intäkterna avviker positivt mot budget med motsvarande 9,4 mnkr för perioden. Avvikelserna finns 

inom erhållna bidrag där sjuklönekompensationen från Försäkringskassan bidrar med 4,8 mnkr. Bidrag 

från Socialstyrelsen bidrar med 5,7 mnkr. Negativa avvikelser finns när det gäller ersättning från 

Migrationsverket.  
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1.2 Budgetavvikelse per verksamhetsområde  

 

(Inom förvaltningsledning ingår SOC ledning, Administrativa enheten, Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten, Anhörig- 

och närståendestöd, Serviceenheten, Biståndsenheten, Hospice- och utskrivningsklara samt Covid-19 material) 

 

 

Staplarna visar avvikelserna inom respektive verksamhetsområde för perioden januari till oktober. 

Liksom tidigare under året så är det hemtjänsten som står för det mesta av avvikelsen.  

 

 

(tkr)

Budget Utfall Avvikelse Prognos aug Budget Utfall Avvikelse

Skillnad 

utfall  

2021/2022

Riktning Trend linje

Socialnämnd -1 361 -1 256 106 0 -1 365 -1 350 15 94

Förvaltningsledning -35 793 -37 612 -1 819 -745 -36 659 -26 862 9 797 -10 749

IFO -62 377 -62 203 174 -955 -61 821 -57 755 4 066 -4 448

Försörjningsstöd -11 535 -12 381 -846 -1 000 -15 913 -13 495 2 418 1 114

Hemtjänst -90 329 -111 015 -20 686 -22 217 -87 671 -120 606 -32 935 9 591

Funktionsstöd -143 911 -141 178 2 733 340 -139 853 -137 901 1 952 -3 277

Pers. ass -28 155 -29 931 -1 776 -1 900 -24 402 -28 455 -4 052 -1 477

Säbo -125 004 -128 208 -3 205 -923 -115 310 -126 427 -11 117 -1 781

Hälso- och sjukvård -39 889 -39 523 366 0 -40 172 -48 484 -8 312 8 961

Resultat -538 354 -563 306 -24 953 -27 400 -523 165 -561 334 -38 169 -1 973

jan-okt 2021jan-okt 2022



 

Socialnämnd  Budgetuppföljning oktober    5 [7] 

Förvaltningsledning visar ett underskott på -1,8 mnkr, som främst beror på införandekostnader för lås 

som ligger bokförda på verksamheten Teknik och service. Även kostnader för köp av Hospicevård 

avviker en del från budget. Den lagda prognosen -0,7 mnkr ser ut att hålla. Att det avviker så pass 

mycket nu jämfört med lagd prognos beror på att det i december ligger budgeterat en hög 

licenskostnad som förvaltningen inte kommer att få. 

Individ- och familjeomsorg (ex. försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd) visar ett överskott på 0,2 mnkr.     

Inom Barn- o familjeenheten är kostnaderna för egna familjehem och HVB-placeringar högre än 

budgeterat, medan kostanden är lägre för externa familjehem. Det är också lägre personalkostnader 

än budgeterat. Inom Vuxenenheten är placeringskostnaderna för Skyddat boende högre än 

budgeterat, medans HVB-kostnaderna och personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Prognosen för 

området är -0,9 mnkr, och utifrån hur det ser ut nu så kan resultatet bli bättre än så. 

Försörjningsstöd visar ett underskott på -0,8 mnkr, på grund av högre utbetalningar av ekonomiskt 

bistånd. Prognosen ligger på -1,0 mnkr och resultatet ser ut att landa där i närheten. 

Funktionsstöd visar ett överskott på 2,7 mnkr, varav externa placeringar har ett underskott på -3,5 

mnkr, medans Egna boenden och Daglig verksamhet samt Individuella insatser visar överskott på 5,2 

respektive 1,0 mnkr. Utfallet för området ser ut att bli bättre än prognostiserat.  

 

 

Personlig assistans visar ett underskott på -1,8 mnkr, vilket främst beror på att en budgeterad intäkt 

från Migrationsverket inte går att söka p.g.a. att individen blivit svensk medborgare. Utöver det så är 

sjuklönekostnaderna högre än budgeterat. Prognosen ligger på -1,9 mnkr, och resultatet ser ut att 

landa där i närheten. 

Särskilt boende visar ett underskott på -3,2 mnkr, vilket till största delen beror på betydligt högre 

kostnader till Textilia än budgeterat. Avtalet är avslutat, men slutkostnaden blev 1,8 mnkr högre än 

budget. Personalkostnaderna avviker efter 10 månader med -3,6 mnkr, men samtidigt så avviker 

intäkterna (främst sjuklönekompensationen och statsbidrag) positivt med 3,8 mnkr. Prognosen som 

lades per augusti är -0,9 mnkr, vilket inte ser ut att hålla. Det kostnadsslag som avviker från 

prognosbeloppet är personalkostnaderna som i prognosen lades till – 2,5 mnkr, men som redan nu 

avviker mer än så. 

Hälso- och sjukvård visar ett överskott på 0,4 mnkr. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel och 

förbrukningsmaterial avviker negativt mot budget, medans personalkostnaderna inom området är 

lägre än budgeterat. Prognosen är att området totalt håller budget (+/- 0), och det verkar rimligt att 

det hamnar där i närheten.  
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Hemtjänsten är det verksamhetsområde som visar störst underskott, med en budgetavvikelse som 

uppgår till -20,7 mnkr per sista oktober, och i stort sett hela avvikelsen gäller personalkostnader. 

Arbetsmiljöverket har genom ett föreläggande med vite (200 tkr) ålagt nämnden att undersöka om 

resurserna inom hemtjänsten är anpassade till kraven i arbetet. AMV pekar särskilt på arbetstagarnas 

upplevelse av hög arbetsbelastning och stress i sitt arbete.   Prognosen som lades per sista augusti är 

-20,2 mnkr. Det ser ut att bli ett sämre resultat än så. 

 

För den Kommunala hemtjänsten lades årsprognosen i delårsrapporten på – 19,9 mnkr, och med ett 

utfall per oktober på -19,5 mnkr så tyder det på att resultatet blir några mnkr sämre än prognostiserat. 

Hemtjänstpengen fortsätter visa överskott, och där verkar resultatet bli bättre än prognostiserat. 

Statistiken visar att av den planerade tiden hos brukaren i oktober så har hemtjänsten utfört ca 77%. 

Och av den totala arbetstiden inom den kommunala hemtjänsten så utfördes ca 51 % hos brukaren. 

För att kunna hålla sin budget behöver hemtjänsten utföra ca 70 % tid hos brukaren. (utförd 

tid/arbetstid). Denna procentsats är högre än andra kommuners och det är något som behöver ses 

över inför nästa budgetarbete eftersom det inte fungerar när vi har ytterområden som kräver långa 

restider. Enligt Kolada så låg motsvarande procenttal i snitt på strax över 50 % i riket under 2021. Det 

pågår en djupanalys av hur hemtjänstens timmar fördelas på utförd tid hos brukare, restid, kring tid 

mm. 

Nattpatrullen visar ett underskott på -3,7 mnkr, varav nästan allt avser personal-

kostnader.  Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan av skattemedel, de får alltså inte 

mer intäkter när de utför mer tid hos brukaren som man däremot får inom hemtjänstgrupperna. I 

budgeten sänkte man antalet årsarbetare från mars då förväntningarna var att öppnandet av det nya 

boendet på Artillerigatan skulle innebära mindre behov på natten, men behovet har inte minskat i den 

omfattningen. Prognosen som lades per augusti (-4,3 mnkr) ser ut att hålla. 

 

 

 

 

Budgetuppföljning 2022 (tkr)

Resultat 

ackumulerad 

juli 2022

Resultat 

ackumulerad 

Aug 2022

Resultat 

ackumulerad 

Sep 2022

Resultat 

ackumulerad 

Okt 2022

Differens 

föregående 

månad

Årsprognos 

T2

Hemtjänst -15 411 -17 745 -19 851 -20 686 -835 -22 200

 -   Hemtjänstpeng 1 719 2 049 2 218 2 493 275 2 000

 -   Kommunal hemtjänst -14 629 -16 821 -18 658 -19 511 -853 -19 900

 -   Nattpatrull -2 501 -2 973 -3 411 -3 668 -257 -4 300
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Budgetuppföljning 2022 (tkr)

Resultat 

ackumulerad 

maj 2022

Resultat 

ackumulerad 

juni 2022

Resultat 

ackumulerad 

juli 2022

Resultat 

ackumulerad 

Aug 2022

Resultat 

ackumulerad 

Sep 2022

Resultat 

ackumulera

d Okt 2022

Differens 

föregående 

månad

Årsprognos 

T1

Årsprognos 

T2

Socialnämnden 54 60 63 95 130 106 -25 0 0

Förvaltningsledning 462 -325 -1 424 -1 731 -1 725 -1 819 -94 685 -745

 -   Soc ledning 719 210 -175 -528 -405 -477 -72 82 107

 -   Administration 504 492 349 403 290 392 102 820 555

 -   Utv. o kunskapsstyrningsenheten 413 561 88 472 735 615 -120 380 1 200

 -   Anhörig- och närståendestöd 66 81 93 98 118 199 82 360 250

 -   Teknik och Serviceenhet -636 -1 043 -1 053 -1 418 -1 530 -1 547 -16 -70 -1 875

 -   Biståndsenhet 53 78 6 93 97 31 -66 170 120

 -   Hospice och Betalningsansvar -424 -472 -500 -617 -797 -801 -4 -825 -870

 -  Covid-19 material -232 -232 -232 -232 -232 -232 0 -232 -232

Hemtjänst -10 625 -13 045 -15 411 -17 745 -19 851 -20 686 -835 -22 700 -22 200

 -   Hemtjänstpeng 875 1 245 1 719 2 049 2 218 2 493 275 -2 700 2 000

 -   Kommunal hemtjänst -9 965 -12 269 -14 629 -16 821 -18 658 -19 511 -853 -16 400 -19 900

 -   Nattpatrull -1 535 -2 021 -2 501 -2 973 -3 411 -3 668 -257 -3 600 -4 300

Särskilt boende -793 -1 127 -2 288 -3 343 -3 937 -3 205 732 -1 270 -940

Hälso- och sjukvård 43 -271 -123 365 687 366 -321 -400 0

Individ- och familjeomsorg 1 055 751 -469 -490 -1 091 -672 419 -785 -1 955

 -   Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd 1 171 817 -166 -188 -412 174 586 -285 -955

 -   Försörjningsstöd -116 -67 -304 -301 -679 -846 -166 -500 -1 000

Funktionsstöd:  LSS och socialpsykiatri 943 1 185 1 524 2 297 1 996 2 733 737 -80 340

 -   Externa placeringar -2 198 -2 331 -2 504 -3 077 -3 231 -3 538 -307 -2 680 -3 660

 -   Individuella insatser 692 735 869 885 903 1 014 111 800 905

 -   Egna boenden och daglig verksamhet 2 449 2 782 3 159 4 489 4 324 5 257 933 1 800 3 095

Personlig assistans -830 -1 366 -1 100 -1 260 -1 341 -1 776 -435 -1 450 -1 900

Summa -9 690 -14 136 -19 229 -21 811 -25 132 -24 953 180 -26 000 -27 400
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Socialnämndens uppföljning volymökningar oktober 2022 

Hemtjänstpeng  

 

Diagrammet visar kostnader för utförda hemtjänsttimmar under verksamheten Hemtjänstpeng, vilket 
är det samma som utdelad ersättning till kommunala och privata utförare rullande 12 månader 

 

 

Tabellen visa på antalet brukare med beslut om hemtjänst i ordinarie boende, exklusive brukare med 
enbart larm, insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och/eller matdistribution. Rullande 12 
månader.  

 

 

Rullande 12 månader 

 
 

 
 
I resultatet ingår intäkter för omsorgsavgifter, momskompensation samt intäkter och kostnader för 
matdistribution. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal brukare 550 594 589 578 619 616 609 619 585 595 597 608

 varav kommunala 454 492 485 476 514 518 515 526 497 505 515 522

 varav privata 96 102 104 102 105 98 94 93 88 90 82 86

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Utförda tim/dag 734 664 650 646 646 615 582 578 549 568 600 623

 varav egen regi 544 480 478 457 480 457 455 442 430 433 451 458

 varav privata 190 184 172 189 167 158 127 136 120 135 149 165

Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Ack. resultat -0,1 0,5 -0,5 0,0 0,9 1,2 1,7 2,0 2,2 2,5
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Personlig assistans 
 

 
Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 20 första 
timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där kommunen står för hela 
kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beslut från 

Försäkringskassan som gäller retroaktivt påverkar periodiseringen av enskilda månader. 
 
 

 
 

 
(Justerat antalen mars-juli p.g.a. fått information om att några tillfälliga utökningar till följd av Covid-19 avslutats) 

 

 
 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal brukare LSS 21 21 19 19 19 17 17 16 16 17 17 16

Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Resultat/månad 0,3 0,1 -0,1 -0,7 -0,5 -0,5 0,3 -0,2 -0,1 -0,4

Ack. resultat 0,3 0,4 0,3 -0,3 -0,8 -1,4 -1,1 -1,3 -1,3 -1,8
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Externa placeringar Funktionsstöd 

 

 
 

Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Funktionsstöd. Periodiseringsavvikelser 
mellan enskilda månader förekommer.  

 

 

Rullande 12 månader. Boendebeslut som överstiger tre månader  

 

 

 

 

 

I resultatet ingår intäkter för avgifter, stadsbidrag och momskompensation. 

 

Ej verkställda beslut Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal brukare 4 6 6 7 6 7 7 6 6 7 6 6

Externt placerade Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal brukare 17 17 17 16 16 15 15 15 15 16 16 16

Mnkr Jan Feb Mar April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Resultat/månad -0,4 -0,3 -0,2 -1,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,6 -0,2 -0,3

Ack. resultat -0,4 -0,6 -0,8 -2,0 -2,2 -2,3 -2,5 -3,1 -3,2 -3,5
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Placeringar IFO Barn- och familjeenheten 

 

 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten. 
Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. Familjehem extern avser 
konsulentstödda familjehem. HVB betyder hem för vård eller boende. 
 
 

 
Rullande 12 månader 
 
 

 
Rullande 12 månader 
 
 

 
 
I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation. 

DecNov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal brukare 58 62 64 62 67 63 67 71 66 73 72 68

 varav Fam. 39 40 40 39 43 43 43 45 45 46 45 44

 varav Fam. ext 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8

 varav HVB 11 14 15 15 15 12 16 18 13 19 19 16

varav Stödboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal dygn 1 736 1 862 1 880 1 706 1 925 1 893 1 993 2 063 2 024 2 014 2 135 2 028

 varav Fam. 1 166 1 213 1 219 1 092 1 275 1 290 1 333 1 348 1 376 1 378 1 350 1 314

 varav Fam. ext 240 248 217 207 277 270 248 240 248 248 240 248

 varav HVB 330 401 444 407 373 333 412 475 400 388 545 466

varav Stödboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mnkr DecJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Resultat/månad 0,1 0,3 -0,2 0,3 0,0 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -0,1

Ack. resultat 0,1 0,4 0,2 0,5 0,5 0,2 -0,2 -0,8 -1,1 -1,3
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Placeringar IFO Vuxenenheten 

 

 

Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxenenheten. Periodiseringsavvikelser 
mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för vård eller boende och LVM betyder lagen 
om vård av missbrukare.  

  

 

Rullande 12 månader 

 

 

Rullande 12 månader 

 

 
I resultatet ingår intäkter för momskompensation. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal brukare 9 6 6 5 4 3 5 9 8 10 9 5

 varav HVB 4 3 2 1 2 2 3 7 6 7 5 3

 varav LVM 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

varav skyddat boende 1 1 1 2 2 2 3 4 2

Varav familjehem 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal dygn 184 144 135 105 62 65 120 178 225 246 172 155

 varav HVB 58 51 62 28 21 35 77 118 163 170 117 93

 varav LVM 60 62 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0

varav skyddat boende 13 31 30 43 60 62 76 55 62

Varav familjehem 66 31 31 46 10 0 0 0 0 0 0 0

Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Resultat/månad 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 -0,4 -0,5 0,0 -0,2

Ack. resultat 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 -0,4 -0,5 -0,7
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Försörjningsstöd 

 

Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Stapeln för april är lägre än vad den borde vara. Detta p.g.a. att utbetalningen för ett antal hushåll försenades, 
och därmed hamnade kostnaden på maj istället.  

 

 

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer.  

 

 

 
 
I resultatet ingår även intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan   

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal hushåll 188 203 180 185 206 159 176 180 169 169 177 182

Mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Resultat/månad 0,0 0,0 -0,3 0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,4 -0,2

Ack resultat 0,0 0,1 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,7 -0,8
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Utfallet per månad          
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§ 110 Dnr 2022-000003 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden noterar underskottet som till stor del beror på en 

felbudgetering av hemtjänsten. Ett arbete pågår med en ny 

ersättningsmodell. För att nå balans och lagstadgade krav behövs en ökad 

ramtilldelning redan 2023, samt 

att delge beslutet till Kommunstyrelsen.              

Yrkanden 

Johan Wester (C) yrkar på tillägg av två att-satser: att socialnämnden 

noterar underskottet som till stor del beror på en felbudgetering av 

hemtjänsten. Ett arbete pågår med en ny ersättningsmodell. För att nå 

balans och lagstadgade krav behövs en ökad ramtilldelning redan 2023, 

samt  

att delge beslutet till Kommunstyrelsen.  

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt 

yrkande från Johan Wester (C).       

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut, enligt yrkande.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.    

Bakgrund 

Socialnämnden redovisar ett underskott på -24,9 mnkr per sista oktober. 

Intäkterna är 9,4 mnkr högre än budgeterat, medans kostnaderna överskrider 

budgeten med 34,3 mnkr. Bland intäkterna avviker erhållna bidrag, som 

främst består av sjuklönekompensation från Försäkringskassan (till följd av 

Covid-19), och statsbidrag från Socialstyrelsen. När det gäller kostnaderna 

så är det främst personalkostnader, övriga kostnader och köp av 

huvudverksamhet som avviker från budget.  
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§ 110, Fort. 

Att stapeln för jan-okt är lägre än den för månaden innan beror på att det i 

oktober bokades ut ca 3,6 mnkr i statsbidrag till berörda verksamheter. Det 

är den del av statsbidragen som avser perioden januari-oktober och som vid 

delårsrapporten inte syntes i det ackumulerade utfallet utan endast var med i 

prognosen. (Det är fortfarande ca 1,0 mnkr i statsbidrag kvar att boka ut, 

vilket kommer göras under november.) 

Kostnaderna överskrider budget med totalt -34,3 mnkr. Avvikelser finns 

inom flera kostnadsslag, där personalkostnaderna avviker mest med -13,7 

mnkr, följt av övriga kostnader med -9,8 mnkr och köp av huvudverksamhet 

-8,5 mnkr. 

Övriga kostnader innehåller bland annat kostnader för 

förbrukningsinventarier och förbruknings-material, 

transportmedelskostnader (leasingavgift, drivmedel, reparationer etc.), larm-, 

lås- och systemkostnader, konsulttjänster med mera. Varav flera av dem 

avviker negativt mot budget. En av de största avvikande posterna är högre 

utfall än budget för arbets- och skyddskläder, där främst väldigt höga 

kostnader för Textilia sticker ut. Även (ej budgeterade) införandekostnader 

för låssystem bidrar till avvikelsen. 

När det gäller personalkostnaderna visar några verksamhetsområden 

överskott och andra underskott. 

Avvikelsen när det gäller köp av huvudverksamhet beror främst på högre 

kostnader för externa placeringar inom funktionsstöd, högre 

placeringskostnader inom IFO gällande HVB barn o ungdom och Skyddat 

boende, samt högre sjuklönekostnader inom personlig assistans. 

Ekonomiskt bistånd avviker p.g.a. högre utbetalningar än budgeterat. Dock 

är avvikelsen lägre än det belopp som lyftes ut från 

försörjningsstödsbudgeten och fördes över till arbetslivsnämnden för att 

stärka möjligheterna att skapa sysselsättning för de som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Intäkterna avviker positivt mot budget med motsvarande 9,4 mnkr för 

perioden. Avvikelserna finns inom erhållna bidrag där 

sjuklönekompensationen från Försäkringskassan bidrar med 4,8 mnkr. 

Bidrag från Socialstyrelsen bidrar med 5,7 mnkr. Negativa avvikelser finns 

när det gäller ersättning från Migrationsverket.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, Budgetuppföljning oktober 2022. 

Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar oktober 2022.                          

______                                           
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1 Uppdrag enligt reglemente 
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 Funktionsstöd. 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 
Kommunens Årsplan med mål och budget antas av fullmäktige. Via beslutet om Årsplanen fördelar 
fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. Verksamhetsplanen är en beskrivning av de 
aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag och mål som tilldelats genom 
Årsplanen, verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den 
egna organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till 
grund för Årsplanen. 

Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
Förvaltningsövergripande 

För Socialnämnden innebär pandemin sannolikt fortsatt 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 2023 avser förvaltningen att fortsätta arbeta enligt 
försiktighetsprincipen att vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad 
smitta. 

Det oroliga världsläget har medfört att priser på olika varor och tjänster har ökat som tex matpriser 
och drivmedelspriser. Detta i kombination med ökad inflation och svårigheter att få tekniska lösningar 
på plats (problem med bl.a. halvledare) kommer sannolikt att även fortsatt vara utmanande för 
förvaltningen. Det kan innebära att förvaltningen stundom kommer att få det svårt att få välfärdsteknik 
på plats. Pandemin har medfört stor efterfrågan på vissa produkter som utifrån det blivit väldigt 
mycket dyrare. Den ökade inflationen har även bidragit till att riksnormen höjs med 8,6 % från 2023. 
Pandemin och inflationen har påverkat utsatta grupper i samhället vilket krävt och kräver mer resurser 
inom Individ- och familjeomsorgen. Den nationella viljeinriktning, likaväl som nämndens, är att arbeta 
mer förebyggande och preventivt för att undvika psykiskt lidande. 

Nämnden införde 2022 heltid som norm. Arbetet med att utveckla schemaläggning, personalplanering 
m.m. fortgår under 2023. Nuvarande inriktning med ökad grundbemanning avvecklas och resurserna 
läggs istället på en förvaltningsgemensam personalpool. 

Nämnden har uppdraget och ambitionen att arbetet med att minska antalet ofrivilligt delade turer, för 
att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer kan avskaffas. Socialförvaltningen är positivt inställda 
till detta, dock krävs stora ekonomiska satsningar för att helt möjliggöra avskaffandet av ofrivilligt 
delade turer. Förvaltningens preliminära beräkning indikerar en kostnad uppåt 45 mnkr. 

God och Nära vård reformen är fortsatt 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. 

Förvaltningens fortsätter med satsningen att kunna erbjuda ett ökat antal medarbetare utbildning till 
undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet". 

Under 2023 avser nämnden att initiera en utredning kring framtida behov av bemanning inom 
nämndens olika boendeformer. Vilken bemanningstäthet är relevant? Nämnden avser att höja hyrorna 
för boendelägenheter i paritet med Härnösandshus hyreshöjning. 

Individ- och familjeomsorgen: 

Biståndsenheten organiserades 2022 under Individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetet kommer 
att pågå under 2023 för att skapa en starkare ”vi-känsla” inom organisationen. 

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer under 
2023 att fortsatta inom SKAPA projektet (= en metod). Enheten kommer även att fokusera på arbetet 
med återsökningar. 
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Planeringen inför 2023 är att personer med skadligt bruk och beroende, ska erbjudas regelbunden 
tillsyn och motiverande samtal i sina boenden. Enheten kommer även att följa förändringar som kan 
komma att ske genom den så kallade samsjuklighetsutredningen där regionens satsning på 
specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT- team) är en del i arbetet. 

IFO ingår i forskningsprojektet "Healthier Wealthier Families" som innebära att budget- och 
skuldrådgivningen inom IFO samverkar tillsammans med regionens barnhälsovård för att hjälpa 
barnfamiljer med vardagsekonomin. 

Barn- och familjeenhetens uppdrag är framförallt myndighetsutövning men även att arbeta 
förebyggande och uppsökande. Enhetens fokusområden framåt är barnrättsperspektivet, samverkan 
samt förebyggande och uppsökande arbete. Samverkan har skett inom ramen för nationella projektet 
tidiga samordnade insatser (TSI). Projektet hälsa lärande och trygghet (HLT) har genomförts 
tillsammans med skolan och regionen. Under projekttiden har HLT-team startats upp på två skolor. 
Målet med projektet är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningens 
barn- och familj och hälso- och sjukvården i syfte att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande 
för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Nämnden avser att permanenta verksamheten och 
ska gälla för grundskolor i Härnösands kommun under 2023. 

Under 2023 kommer biståndsenhetens arbete med stödbehovsbedömningar för boende inom 
funktionshinderområdet som påbörjats av arbetsterapeut att avslutas. Arbetsterapeuten kommer 
därigenom att kunna öka sitt stöd till biståndsbedömarna under utredning av vilket bistånd som bör 
beviljas utifrån den enskildes förmågor. Under 2023 kommer arbetet med uppföljning prioriteras 
genom förstärkning av biståndsenheten. Arbetet kommer fortsätta med implementering metoden 
Everyday Life Rehabilitation (ELR), syftet är att öka känslan av meningsfullhet vid aktiviteter i vardagen 
och ökat inflytande hos personer som bor på boenden inom socialpsykiatri eller boende med NPF 
inriktning. 

Hemtjänst: 

Efter djupare utredning har förvaltningen kommit fram till att det arbetet kring ruttoptimering som 
planerades in under 2022 inte var genomförbart utan ett mycket omfattande förändringsarbete inom 
hemtjänsten. Då ett sådant förändringsarbete är kostsamt, och inte behövligt av andra anledningar, 
har förvaltningen valt att ändra focus på tanken kring ruttoptimering. Istället för att enbart fokusera 
på rutter kommer hemtjänsten inför 2023 att arbeta med personal- och planeringsoptimering, där 
även rutter ska inga. I slutet av 2022 infördes även bemanningsplanering kopplat till den tid brukaren 
ska få hjälp i sitt hem. Nu har även genomgång skett av alla övrig tid som behöver finnas tagits med i 
arbetspassen, allt till individuellt anpassad restid för de olika hemtjänstgrupperna. 

Den under 2021 inledda breddutbildningen i BPSD-metodiken av personal inom vård och omsorg 
kommer att fortsätta under 2023. 

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. Någon avmattning/minskning på efterfrågan av hemtjänst har 
inte kunnat noteras. 

Antalet personal som besöker en brukare har sedan 2020 ökat. I och med heltidsinförande och en ökad 
grundbemanning arbetar förvaltningen för att få stabila arbetsgrupper med bättre arbetsmiljö och 
ökad kvalitet för våra brukare. 
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Särskilt boende 

Inför 2022 fattade Socialnämnden beslut om att 17 nya boendeplatser för demenssjuka skulle startas 
upp i tillfälliga lokaler på Artillerigatan. Beslutet grundade sig på att kön till särskilt boende bedömdes 
vara för lång, som mest ca 30 som väntade på att få plats i ett boende. Dessa boendeplatser ska sedan 
integreras i den planerade nybyggnationen av ett nytt Särskilt boende i Härnösand. 

I november 2022 hade "kön" till särskilt boende minskat till 9 personer, och ingen av dessa hade väntat 
mer än 3 månader. Därför innehåller verksamhetsplan 2023 förslag om att avveckla Solbackens 
äldreboende. Solbacken är det boende som i planeringen för nytt äldreboende avsågs avvecklas när 
det nya var klart. Förslag till avveckling tidigareläggs utifrån nämndens hårt ansträngda läge att få en 
budget i balans. Bidragande till valet av Solbacken är även den minskning av "kön" till äldreboende 
som beskrivits ovan samt att lägenheterna och utrymmena på Solbacken inte är optimala. En 
avveckling av Solbacken frigör resurser till andra behov som kommer under 2023 och 2024. 

Nuvarande gruppboende enligt SoL inom funktionsstöd vid Högsjögården, Pärlan, omformas till en del 
av Högsjögårdens äldreboende. 

Hälso- och sjukvård 

Arbetet med att utveckla patientsäkerheten kommer att fortsätta under 2023. Under 2023 kommer 
förvaltningen också att genomföra inventeringen av antalet inskrivna personer i hemsjukvården. 
Resurs tillsätts för att utveckla det operativa arbetet att förebygga fallskador. 

I början av året kommer ytterligare sex personer från rehabteamet att utbildas till instruktörer i 
förflyttningsteknik, vilket innebär att verksamheten då har totalt 12 st instruktörer. Dessa kommer 
sedan att utbilda förflyttningsombud och övrig omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik. Planen är 
sedan att dessa utbildningsinsatser ska vara återkommande utifrån behov. 

Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri 

Inom verksamhetsområdet finns en målsättning att anställa fler stödpedagoger på de vakanta tjänster 
som uppstår inom LSS boenden och socialpsykiatri. Stödpedagogerna ska bidra till ökat stöd i arbetet 
med kvalitet och helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning utifrån sin specifika kompetens. 

Två boenden inom socialpsykiatrin deltar i ett projekt tillsammans med Umeå Universitet i att 
introducera och implementera arbetsmetoden Everyday Life Rehabilitering (ELR). Förenklat kan 
metoden beskrivas bidra till nystart för brukare men även vara vägen tillbaka till en meningsfull och 
berikande tillvaro med fokus på det friska. Projekt startade hösten 2022 och planeras att fortsätta 
under 2023 med förhoppning att metoden fortsätter efter projekttidens slut inom 
verksamhetsområdets socialpsykiatriska boenden. 

Brukarbehovet har ökat de senaste åren vilket bidragit till ökad personalbemanning och är ett högst 
troligt utfall även kommande år. Lokaler och bostäder behöver anpassas för att öka tillgängligheten 
och att främja högre kvalité i verksamheterna. Verksamheten ser förändrade behov hos brukarna vilket 
kan innebära att fler enheter övergår till vaken natt i stället för sovande jour. Brukare i service- och 
gruppboenden kan behöva erbjudas annat boende, exempelvis kan en brukare med stora 
omvårdnadsbehov erbjudas ett boende som är bättre anpassat utifrån den fysiska miljön och 
brukarens specifika behov. 

Fortsatta lokalförändringar planeras för daglig verksamhet under nästkommande år. Verksamheter 
behöver ändamålsenliga lokaler utifrån volymökningar samt för att samlokalisera liknade 
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verksamheter. Därtill planeras en utökning av den sociala verksamheten för att möjliggöra deltagande 
för brukare med specifika behov. 

Inom verksamhetsområdet finns under 2023/2024 behov av ett döv/blinds boende där den fysiska 
miljön är anpassad till målgruppens specifika behov. 

Socialnämnden beslutade 2021 bygga ett nytt socialpsykiatriboende enligt SoL. Boendet Kornsvedjan 
är under uppförande och beräknas stå färdigt i september 2023. Boendet kommer inrymma tre 
avdelningar och är beläget i område i Saltvik. Källvägen som idag är ett socialpsykiatriskt boende 
kommer avvecklas under 2023, dess brukare och de kommuninvånare som är externt placerade 
kommer erbjudas boendeplats på Kornsvedjan. 

Elevhemmet har under de senaste åren inte kunna fylla de fyra platser som finns tillgängliga. 
Elevhemmet tillhandahåller boende för elever från andra kommuner som går på gymnasiesärskolan i 
Härnösand. Under det senaste halvåret har endast en av de fyra platserna varit belagda. Under senaste 
året har aldrig mer än två platser varit ianspråktagna. Utifrån denna bakgrund avser nämnden att 
avveckla Elevhemmet. En avveckling som måste anpassas till att nuvarande ungdom som bor där 
behöver ha boendefrågan löst fram till denne är klar med skolgången till sommaren 2023. 

Funktionsstöd får i uppdraget att sänka sina kostnader motsvarande 1 mnkr, och återkomma till 
nämndens sammanträde i januari 2023 med beskrivning hur detta skall genomföras. 

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten: 

Arbetet med implementeringen av nytt verksamhetssystem har fortgått under 2022 och berört hela 
förvaltningen. Implementeringen av nytt verksamhetssystem och utveckling av nya arbetssätt som en 
följd av detta är en process som kommer även att fortgå under stor del av 2023 och kommer i hög grad 
att påverka merparten av förvaltningens medarbetare. Under 2022 har enheten tillsammans med 
verksamheterna startat upp kvalitetsråd och analysverkstäder där fokus är på utvecklingsfrågor, 
internkontroller, kvalitetsanalyser mm. 

Internt stöd: 

Den första april 2022 omvandlades den administrativa enheten och verksamheten Internt stöd 
bildades. Syftet med verksamheten är att ge ett utökat stöd gällande frågor på förvaltningsnivå eller 
som är verksamhetsöverskridande. Initialt består verksamheten av 5 team som främst arbetar med 
administration, service, bemanning och planering, sekreteraruppdrag och välfärdsteknik. En 
förvaltningsgemensam bemannings- och planeringsenhet, samt personalpool, avses att startas upp 
under första tertialet 2023. 
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3 Planerad verksamhet 
3.1 Uppdrag till nämnden enligt årsplan 
- Särskilt uppdrag till socialnämnden att minimera de oönskade delade turerna inom socialnämndens 
verksamheter. 

- Garanterad anställning i Härnösands kommun om man genomför utbildning med godkänt resultat till 
undersköterska i kommunens vård- och omsorgsutbildningar. 

-Socialnämndens driftsbudget förutsätter bland annat att försörjningsstödet inte ökar, språkutbildning 
anordnas för nyanlända verksamma inom äldreomsorgen och att hemtjänsten bedrivs 
kostnadseffektivt. 

- Ramtilldelningen har också tagit hänsyn till behovet av två nya LSS-boenden samt ny daglig 
verksamhet. 

- Driftbudget innefattar en ramväxling motsvarande 0,2 mnkr för övertagande av Idéburet offentligt 
partnerskap IOP-avtal från kommunstyrelsen 

Nämnden har uppdraget och ambitionen att arbetet med att minska antalet ofrivilligt delade turer, för 
att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer kan avskaffas. Nämnden är positivt inställda till detta, 
dock krävs stora ekonomiska satsningar för att möjliggöra detta, dvs att helt avskaffa ofrivilliga delade 
turer. Förvaltningens preliminära beräkning indikerar en kostnad uppåt 45 mnkr. 

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer under 
2023 att fortsätta inom SKAPA projektet (= en metod). Enheten kommer även att fokusera på arbetet 
med återsökningar. 

Förvaltningen kommer låta utbilda 26 språkombud, dessa kommer att verka inom Särskilt boende, 
Hemtjänsten och inom Funktionsstöd. 

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. 
Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för 
en bättre kommunikation. Det kan handla både om att stödja dem som har ett annat modersmål än 
svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. 

Hemtjänsten kommer att central planeras under 2023. Den nya enheten för planering och bemanning 
kommer då sköta detta med ambitionen om bättre resursnyttjande, mer kostnadseffektivt. En 
omfattande analys har genomförts över hemtjänstens tid (budget), vilket resulterat i att en ram finns 
för att följa tidsåtgång. Detta ger bättre möjligheter att jämföra tidsåtgång med beviljad tid. Det 
möjliggör vidare att de framtagna nyckeltalen löpande kan följas på ett tillfredsställande sätt. 

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal 
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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Mått Mål 2023 Senaste 
utfall 

Resultat 
2022 

Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Andelen 
brukare, såväl 
kvinnor som 
män, som är 
nöjda med sitt 
särskilda 
boende 

83.0% 80.0% 80.0%  83.0% 78.0% 

Andelen 
brukare, såväl 
kvinnor som 
män, som är 
nöjda med sin 
kommunala 
eller privata 
hemtjänst 

88.0% 80.0% 80.0%  84.0% 87.0% 

Andelen vuxna 
biståndstagare, 
såväl kvinnor 
som män, med 
långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd 

1.0% 0.9%  0.9% 1.1%  

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året. 

Strategisk åtgärd 
Värdegrundsarbete utifrån nationella värdegrunden för äldre 
Implementera och arbeta utifrån BPSD - metodik 
Strukturerade arbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen 
Ökad personalkontinuitet 
Skapa meningsfulla sociala aktiviteter  
Information till anhöriga och invånare 
Värdegrundsarbete utifrån Nationella värdegrunden för äldre 

Socialnämndens egna mål: 

- Andelen överklagade biståndsbeslut som går Socialnämnden emot ska inte överstiga 5%, efter 
prövning i domstol. 

- Äldres hälsa ska förbättras, avseende kostvanor och måltiders näringsinnehåll (nutrition). Arbetet 
med fallförebyggande ska förbättras samt förebyggandet av sår. - Detta ska följas och arbetas med 
inom verksamhetsområden Särskilt boende och Hälso- och sjukvård. Utifrån kvalitetsregistret Senior 
Alert. 

- Se över och arbeta för att undvika olämpliga läkemedel - via rapport nulägesbeskrivning. Arbetet sker 
i samverkan med Regionen. 

- Antalet personal som hemtjänsttagare möter under 14 dagars period skall inte överstiga 12 st. 

- Andelen medarbetare med adekvat kompetens skall öka genom medveten strategisk rekrytering 
samt att prioritera fortbildning av redan anställda. 

- Barnperspektivet skall alltid beaktas 
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- De som beviljas insatser enligt LSS - lagen, ska vara delaktiga i insatsernas utformning och 
verkställande. 

Arbetsmiljö mål: 

- Chefers förutsättningar ska följas med mål att förbättra dem. 

- Attraktiv arbetsgivare - Skapa förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla kompetent 
personal. 

- Hälsa- möjliggöra för återhämtning 

3.3 Vidare planerad verksamhet 
Förvaltningsövergripande 

Omställningsarbetet efter heltidsinförandet pågår fortfarande, och under 2023 kommer verksamheten 
bland annat att arbeta med schema-, bemannings- och planeringsfrågor. Avsikten är även 
fortsättningsvis 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. Socialförvaltningen arbetar med hur personalanvändningen kan bli 
än mer effektiv. Heltidsinförandet innebär viss överkapacitet på enheterna. Denna ökade 
grundbemanning måste hanteras så bra det går på verksamhetsnivå och även via personalpool. Via 
personalpool kan även antalet vikarier minska och kvaliteten öka i vård och omsorg av brukare. 

Arbetsmiljömätningen för förvaltningens enhetschefer 2021 visade på stora behov av att stärka och 
stödja cheferna i deras arbetssituation. Heltidsinförandet under 2022 har medfört nya arbetssätt och 
behov av annorlunda planering och schemaläggning. För att stötta enhetscheferna i detta inrättas två 
nya enheter inom verksamhetsområdet Internt Stöd, en enhet för Bemanning och planering, och en 
enhet för poolpersonal. Respektive enhetschef inom vård och omsorg får mandat att avgöra om de 
behöver arbeta med fasta- eller verksamhetsanpassade scheman. 

Förvaltningen har fångat upp ett antal förbättringsområden för god och nära vård. Ett sådant är 
teambaserat arbetssätt i samband med hemgång från sjukhus. Inom hälso- och 
sjukvårdsorganisationen har man med hjälp av medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetat med 
nationell analysverkstad för ökad patientsäkerhet. Inom utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten 
har verksamhetsutvecklare med utredningsinriktning fått i uppdrag att utreda hemtjänsten och hälso- 
och sjukvårdsorganisationen. Fokus i den utredningen är hur man kan få tillstånd än bättre samverkan 
mellan hälso- och sjukvården och hemtjänsten. 

Under 2023 deltar enhetschefer och intresserade medarbetare i en utbildning med syftet att utbilda 
språkombud inom vård- och omsorgsverksamheterna. Språkombudets uppdrag är att öka 
språkkunskaper hos språksvaga medarbetare. Eventuellt kommer dessa språkombud att också få 
uppdrag som dokumentationshandledare. 

Under 2022 har en översyn pågått på länsnivå kring samarbete mellan kommun och region. Som ett 
led av detta arbete beräknas en nystart ske för samtliga verksamhetsområden vad gäller de lokala 
samverkansgrupperna, de grupper där samverkan kommun region sker på verksamhets- och 
enhetschefsnivå. 
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Individ och familjeomsorgen (IFO) 

Biståndsenheten organiserades 2022 under Individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetet kommer 
att pågå under 2023 för att skapa en starkare ”vi-känsla” inom organisationen. 

Inför 2022 överfördes 7 miljoner från ekonomi- och vuxenenheten till arbetslivsförvaltningen för att 
erbjuda anställningar till flera individer som var beroende av försörjningsstöd. Anställningar har inte 
kunnat ske i den omfattningen som var planerat på grund av ändrade förutsättningar hos 
arbetsförmedlingen. Det har inneburit att verksamheten inte har minskat behovet av försörjningsstöd 
motsvarande minskningen i budget med 7 miljoner under 2022. Arbetet med att minska 
bidragsberoendet för hushåll med långvarigt försörjningsstöd kommer under 2023 att fortsatta inom 
SKAPA projektet. Enheten kommer även att fokusera på arbetet med återsökningar. 

Planeringen inför 2023 är att personer med skadligt bruk och beroende, ska erbjudas regelbunden 
tillsyn och motiverande samtal i sina boenden. Enheten kommer även att följa förändringar som kan 
komma att ske genom den så kallade samsjuklighetsutredningen där SPOT- team är en del i arbetet. 

IFO ingår i forskningsprojektet "Healthier Wealthier Families" som innebära att budget- och 
skuldrådgivningen inom IFO samverkar tillsammans med regionens barnhälsovård för att hjälpa 
barnfamiljer med vardagsekonomin. 

Barn- och familjeenhetens uppdrag är framförallt myndighetsutövning men även att arbeta 
förebyggande och uppsökande. Enhetens fokusområden framåt är barnrättsperspektivet, samverkan 
samt förebyggande och uppsökande arbete. Samverkan har skett inom ramen för nationella projektet 
tidiga samordnade insatser (TSI). Projektet hälsa lärande och trygghet (HLT) har genomförts 
tillsammans med skolan och regionen. Under projekttiden har HLT-team startats upp på två skolor. 
Målet med projektet är att utforma en stabil samverkansmodell mellan skolan, socialförvaltningens 
barn- och familj och hälso- och sjukvården i syfte att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande 
för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Nämnden avser att permanenta verksamheten och 
ska gälla för grundskolor i Härnösands kommun under 2023. Arbetet med att utveckla en 
samverkansmodell mellan barn- och familj samt individstöd har genomförts via stimulansmedel. 

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 har startats upp under 2022 och 
planeras att fortgå under 2023. 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi 
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Arbetet inom IFO ska särskilt fokusera på de 
våldsutsatta vuxna och barn samt barn som bevittnat våld men också arbeta för att nå våldsutövarna 
och motivera dem till insatser. 

På resursenhetens verksamhet har IHF-teamet (intensiv hemmabaserad familjebehandling) 
implementerats och de arbetar på uppdrag via barn- och familjeenhetens socialsekreterare. 
Verksamheten fortsätter enligt plan. 

Under 2023 kommer biståndsenhetens fortsatt arbeta med implementering metoden Everyday Life 
Rehabilitation (ELR), syftet är att öka känslan av meningsfullhet vid aktiviteter i vardagen och ökat 
inflytande hos personer som bor på boenden inom socialpsykiatri eller boende med NPF inriktning. 

Hemtagning av individer som beviljats bostad enligt SoL/LSS som är externt placerade fortsätter under 
2023. Utveckling av rutiner och riktlinjer för rättssäker handläggning, kommer att ske fortlöpande 



 

Socialnämnd  Verksamhetsplan 2023  Påbörjad  11 [24] 

under året. Fortsatt samverkansarbete med funktionsstöd, hemtjänst och särskilt boende, 
regelbundna träffar bokas in för att utveckla samsyn och samarbete. Även samverkan med andra 
aktörer fortlöper. Kompetensutveckling både på grupp- och individnivå. Fortsatt 
kompentensutveckling kommer att ske under 2023, inventering av behovet är gjort under 2022 samt 
även påbörjat. Fortlöpande behov kommer att läggas till befintlig plan. Nytt arbetssätt samt utvecklad 
arbetsmetod kommer att fortlöpa. Under 2023 kommer arbetet med uppföljning prioriteras. 
Biståndsenheten avses förstärkas med resurs för att tydligt förstärka möjligheten till att arbeta med 
uppföljning av de beviljade besluten. 

Hemtjänsten 

Hemtjänsten planerar att ändra ersättningssystem. I dag används utförd tid vilket har genererat 
mycket jobb för både chefer och gruppledare. Under början av 2023 planeras att införa ersättning 
utifrån beviljad tid vilket kommer att minska det administrativa arbetet. 

All tillsvidare personal i hemtjänsten har givits möjlighet att arbeta heltid. Siffror på hur behovet av 
personal ser ut i hemtjänsten är framtaget. Arbetet med att rekrytera till hela behovet pågår och 
kommer att pågå under delar av 2023. 

Det planerade samarbetet med Klippans kommun som handlade om ruttoptimering har pausats. 
Istället har ett arbete kring hur organisationen kring chefer och gruppledare ska se ut påbörjats. 
Arbetet handlar om arbetsfördelning och att gruppledarna ska få möjlighet att planera på det mest 
optimala sättet. Det kommer att innebära nya arbetssätt både för chefer och för gruppledare i och 
med en annorlunda arbetsfördelning. 

Verksamheten ska, 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 fortsätta även under 2023. Team utbildas bestående av chef, BPSD 
administratörer, sjuksköterskor, rehab och biståndshandläggare. Detta kommer förhoppningsvis ge 
större kunskaper om demenssjukdom, metodik vid beteendestörningar etc. 

Avsikten är att digitaliseringen ska fortsätta, nästa steg är än fler trygghetskameror (natt tillsyn), och 
GPS - larm. För ökat autonomi och oberoende hos brukare. 

Särskilt boende 

Inför 2023 är målet avseende brukarnöjdhet att förbättra resultaten från Socialstyrelsens 
brukarundersökning 2022. Resultatet för den totala brukarnöjdheten för Särskilt boende var 80 %. En 
sänkning från 2020 då det var 83 %, men bättre än 2019 då resultatet var 78 %. Resultatet var strax 
över rikets resultat som var 77/% och länets resultat som var 78 % i samma fråga % . Varje fråga och 
svar i denna Brukarundersökning analyseras och kommer arbetas med i verksamheterna. De frågor där 
nöjdheten var lägst för Särskilt boende i Kommunen var det som handlar om aktiviteter. 
Aktivitetsarbetet kommer inför 2023 få en hög prioritet och det arbetet har redan påbörjats. Under 
oktober till december har två medarbetare fått i uppdrag att arbeta med en omvärldsbevakning kring 
aktivitetsarbete i andra kommuner i länet och landet. Studiebesök utförs och alla Kommunens 
Särskilda boenden besöks för att få förslag på förbättringar i aktivitetsarbete. Planering för en 
fortsättning 2023 är redan påbörjad. Även de frågor som visar på mycket bra resultat kommer att 
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arbetas med, för att vi ska identifiera vad som våra brukare känner är riktigt bra och som vi därmed 
ska fortsätta med. 

Gällande resultatet av heltidsinförandet kommer arbetet med att få hela bemanningsprocessen på 
plats under 2023, för en ökad hållbarhet i alla avseenden och delar. 

Att fortsätta med att öka andelen undersköterskor planeras vidare inför 2023, vilket finns beslutat i 
Kompetensförsörjningsplanen. Ökad kompetens medför tydligt ökad trygghet för både brukare och 
medarbetare. 

Under 2023 kommer Särskilt boende tillsammans med fler verksamheter starta upp 
Språkombudsutbildning för chefer och medarbetare. Språkombudsutbildningen kommer medföra att 
de medarbetare som blir språkombud kan finnas som ett stöd till andra medarbetare som har behov 
av det. 

Inför 2022 fattade Socialnämnden beslut om att 17 nya boendeplatser för demenssjuka skulle startas 
upp i tillfälliga lokaler på Artillerigatan. Beslutet grundade sig på att kön till särskilt boende bedömdes 
vara för lång. Dessa boendeplatser avsågs sedan integreras i den planerade nybyggnationen av ett nytt 
Särskilt boende i Härnösand. 

I november 2022 hade "kön" till särskilt boende kraftfullt minskat. Därför innehåller verksamhetsplan 
2023 förslag om att avveckla Solbackens äldreboende. Solbacken är det boende som i planeringen för 
nytt äldreboende avsågs avvecklas när det nya var klart. Förslag till avveckling tidigareläggs utifrån 
nämndens hårt ansträngda läge att få en budget i balans. Bidragande till valet av Solbacken är även 
den minskning av "kön" till äldreboende som beskrivits ovan samt att lägenheterna och utrymmena på 
Solbacken inte är optimala. En avveckling av Solbacken frigör resurser till andra behov som kommer 
under 2023 och 2024. 

Hälso- och sjukvården 

Arbetet med ”Nära vård” kommer att fortsätta under 2023, exempelvis genom projektarbetet 
”Teamarbete vid hemgång från sjukhus” och genom fortsatt samverkan med regionen och andra 
aktörer. Ett annat exempel är att fortsätta utveckla den interna samverkan och samarbetet mellan 
hälso- och sjukvården och hemtjänsten där ett särskilt fokus kommer att vara på samverkan under 
jourtid/natt. 

Arbetet med att utveckla patientsäkerheten med särskild fokus på de fyra områdena som tidigare 
beskrivits kommer att fortsätta under 2023. Fortsatt utvecklingsarbete gällande dokumentation för leg 
personal samt med vårat journalsystem Lifecare, där dokumentationsgruppen kommer att ha en 
fortsatt central roll. Under 2023 kommer vi att genomföra inventeringen av antalet inskrivna personer 
i hemsjukvården enligt tidigare beskrivning. 

I början av året kommer ytterligare sex personer från rehabteamet att utbildas till instruktörer i 
förflyttningsteknik, vilket innebär att vi då har totalt 12 st instruktörer. Dessa kommer sedan att utbilda 
förflyttningsombud och övrig omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik. Planen är sedan att dessa 
utbildningsinsatser ska vara återkommande utifrån behov. 

Nya vaccinationsomgångar mot Covid-19 kommer att genomföras i våra verksamheter under 2023. 
Arbete med att utveckla metod för utredning av blåsdysfunktion med hjälp av digitala sensorer 
planeras att påbörjas under 2023. Uppstart sker inom särskilt boende. 
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Funktionsstöd: LSS och Socialpsykiatri 

Funktionsstöd har ambitionen att under 2023 fortsätta att utbilda personal i metoden AKK (Alternativ 
och kompletterande kommunikation) vilken ersätter eller kompletterar det talande språket. 

Två boenden inom socialpsykiatrin deltar i ett projekt tillsammans med Umeå Universitet i att 
introducera och implementera arbetsmetoden Everyday Life Rehabilitering (ELR). Förenklat kan 
metoden beskrivas bidra till nystart för brukare men även vara vägen tillbaka till en meningsfull och 
berikande tillvaro med fokus på det friska. Projekt startade hösten 2022 och planeras att fortsätta 
under 2023 med förhoppning att metoden fortsätter efter projekttidens slut inom 
verksamhetsområdets socialpsykiatriska boenden. 

Brukarbehovet har ökat de senaste åren vilket bidragit till ökad personalbemanning och är ett högst 
troligt utfall även kommande år. Lokaler och bostäder behöver anpassas för att öka tillgängligheten 
och att främja högre kvalité i verksamheterna. Verksamheten ser förändrade behov hos brukarna vilket 
kan innebära att fler enheter övergår till vaken natt i stället för sovande jour. Brukare i service- och 
gruppboenden kan behöva erbjudas annat boende, exempelvis kan en brukare med stora 
omvårdnadsbehov erbjudas ett boende som är bättre anpassat utifrån den fysiska miljön och 
brukarens specifika behov. 

Fortsatta lokalförändringar planeras för daglig verksamhet under nästkommande år. Verksamheter 
behöver ändamålsenliga lokaler utifrån volymökningar samt för att samlokalisera liknade 
verksamheter. Därtill planeras en utökning av den sociala verksamheten för att möjliggöra deltagande 
för brukare med specifika behov. 

Avvecklandet av Pumpbacksgatans tre LSS-boenden har bidragit till två nya boenden. Serviceboendet 
på Fagottgatan med tio boendeplatser samt gruppboendet på Flöjtgatan med fem boendeplatser, 
båda öppnar i början av 2023. 

Inom verksamhetsområdet finns under 2023/2024 behov av ett döv/blinds boende där den fysiska 
miljön är anpassad till målgruppens specifika behov. Denna boendeform ställer krav på 
specialkompetens, ett krav att all personal är teckenspråkiga och dessutom kan taktiltecken. Lokalerna 
där Gullvivans korttidsboende bedriver korttidsverksamhet är inte ändamålsenliga. Här finns stora 
behov av nya lokaler eller ombyggnation. Utemiljön behöver anpassas för barnens möjligt till lek. 
Dessutom krävs en tydlig lokalavgränsning mellan de barn, ungdomar och vuxna som vistas i lokalerna 
under korttidsvistelsen. Lokalerna är heller inte anpassad för specifika behov som exempelvis barn och 
ungdomar med NPF diagnoser, där behövs ofta viss avgränsning till andra brukare. 

Socialnämnden beslutade 2021 bygga ett nytt socialpsykiatriboende enligt SoL. Boendet Kornsvedjan 
är under uppförande och beräknas stå färdigt i september 2023. Boendet kommer inrymma tre 
avdelningar och är beläget i område i Saltvik. Källvägen som idag är ett socialpsykiatriskt boende 
kommer avvecklas under 2023, dess brukare och de kommuninvånare som är externt placerade 
kommer erbjudas boendeplats på Kornsvedjan. 

Individstöd är en insats för personer i ordinärt boende som har behov av stöd och motivation för att 
klara sin vardag. Antalet brukare som beviljats insatsen har ökat under 2022. Insatsen behöver 
fortsätta att utvecklas kommande år utifrån att allt fler personer ansöker om insatsen, vilket medför 
att antal medarbetare inom Individstöd ses öka de närmsta åren. 
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Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten 

Under 2023 kommer arbetet med att sätta olika delar i det nya verksamhetssystemet att fortgå, det 
handlar om olika moduler och om möjligheter att skapa statistik utifrån uppgifter i systemet. Införande 
av ny modul för avgifter för mat ska integreras med verksamhetssystemet. Vidare fortgår samverkan 
med centrala IT och biblioteket runt digitalt center på biblioteket. Där ges information om 
välfärdstekniska lösningar och om teknik i vardagen i stort. Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten 
kommer att samverka med internt stöd och teknik och service enheten i arbetet med att ta nya steg i 
välfärdstekniken. Arbetet med kvalitetsråd och analysverkstäder kommer att fortgå. Inom god och 
nära vård kommer samverkan ske med regionen och andra kommuner utifrån identifierade 
utvecklingsområden. Inom enheten kommer de nya nämndensmålen angående nutrition, fall, 
olämpliga läkemedel, sår följas utifrån Senior Alert. 

Anhörigcenter 

Inom anhörigcenters verksamhet kommer fortsatt arbete med PER-modellen att ske (evidensbaserat 
stöd till demenssjuka och deras anhöriga). Vidare kommer samverkan med geriatriken ta nya stora 
steg. Det handlar om att fånga upp framförallt unga anhöriga än mera. Planerade utbildningsträffar 
och informationsmöten är satta. Troligen kommer länet gemensamt hitta digitala forum för att möta 
upp yngre anhöriga. Anhörigcenter kommer under 2023 även att hålla utbildningar i demens, 
värdegrundsarbete samt om anhörigperspektivet med olika verksamheter. 

Internt stöd 

Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas och byggas på för att möta de behov som finns inom 
förvaltningen och verksamheterna. 

Heltidsinförandet har medfört nya utmaningar för chefer och medarbetare gällande bland annat 
schemaläggning och planering. En ökad andel tillsvidareanställd personal och ett kraftigt minskat antal 
intermittent anställda (timanställda) ställer högre krav på planering. Om förvaltningen inte på ett 
effektivt sätt kan nyttja de personalresurser som finns så riskeras stora merkostnader. Under 2023 
kommer det därför att inrättas en enhet för central bemanning och planering, och en enhet för 
bemanningspool. 

Den nya enhetschefen för Bemannings- och planeringsenheten kommer även ha en funktion som 
schemaspecialist/schemastöd. Hen kommer, tillsammans med bemanningscontroller, att under 2023 
påbörja ett kvalitetsarbete med löpande uppföljningar på enhetsnivå gällande schema- och 
bemanningsfrågor. Tjänsten som enhetschef med schemakompetens finansieras under år 2023-2024 
av statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans. 

En omfattande omvärldsbevakning har visat att det är möjligt att minska kostnader med hjälp av 
verksamhetsgemensam central planering och förvaltningsövergripande korttidsbemanning. Under 
2023 kommer därför en enhet för Bemanning och Planering att inrättas inom verksamhetsområdet 
Internt stöd. En följdeffekt av denna förändring blir att det blir svårare att arbeta med 
verksamhetsanpassade scheman. Dock kommer förvaltningsledningen att ge mandat till berörda 
enhetschefer att avgöra om fasta scheman eller verksamhetsanpassade scheman är bäst för deras 
verksamhet för att klara kvalitét och ekonomi. 

Välfärdsteknik är en viktig fråga då tekniska lösningar både kan ge ökad kvalitét för våra brukare och 
effektivisera det vårdnära arbetet. På sikt är välfärdsteknik en nyckelfaktor för att kunna ta hand om 
den ökande andelen äldre personer. För att bättre kunna driva arbetet med välfärdsteknik framåt 
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inrättas en ny tjänst inom Teknikteamet i form av en samordnare- och/eller projektledare. Tjänsten 
finansieras under år 2023-2024 av statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans. 
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4 Planerad verksamhet för kommande år 
Hemtjänsten 

Under kommande år kommer hemtjänsten att arbeta för att förbättra kundnöjdheten genom att 
minska antalet personal runt brukaren samt att alla ska ha en uppdaterad genomförandeplan som visar 
hur insatser ska genomföras och som grundar sig i socialtjänstlagens värdegrund. Arbetet med att 
förbättra personalens arbetsmiljö fortsätter. För att öka tryggheten för vår personal pågår ett arbete 
med att gå igenom rutiner så att alla vet vad som gäller på arbetsplatserna. 

Särskilt boende 

Kommande år planeras insatser för att fortsätta öka kvalitet och nöjdhet för de brukare som bor på 
Särskilt boende. Den beslutade kompentensförsörjningsplanen anger riktningen för Verksamheten att 
fortsätta öka andelen undersköterskor som ett led i detta arbete. 

Att stärka Verksamhetens medarbetare via utbildningar som är direkt kopplade till Verksamhetens 
arbete finns också med i planeringen. Vidare kommer verksamheten att se över nya arbetssätt genom 
omvärldsbevakning både i länet och i landet. Nya kontakter i detta är tagna under 2022 för ett 
gemensamt erfarenhetsutbyte. 
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5 Ekonomiskt sammandrag 
5.1 Nämndens budget 

 

Socialnämndens budgetram utgörs av en skattemedelsram på 685,3 mnkr. De övriga intäkterna består 
till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare, samt externa statsbidrag. 

Budgeten är underfinansierad med 19,1 mnkr. Bakgrunden till detta är en genomgripande analys av 
vilket behov som finns av personaltid för att kunna erbjuda rätt tidsutrymme hemma hos 
hemtjänsttagarna utifrån det bistånd de beviljats. Analysen har även tagit hänsyn till olika behov av 
restid, behov av raster, rapporttid, APT mm. Denna analys har visat att hemtjänsten tidigare varit för 
lågt budgeterad och förvaltningen har inte i detta förslag till verksamhetsplan klarat att lägga fram 
förslag på kostnadsreduceringar i andra delar av verksamheter motsvarande ca 19 mnkr. Det har under 
hösten 2022 lagts ner ett stort arbete på att beräkna om hemtjänstpengen för att ge rätt 
budgetförutsättningar för hemtjänstgrupperna. Bidragande till utmaningen att få en balanserad 
budget har även varit att de extra 19 Säbo platser som öppnades under våren 2022 gjordes utan att 
nämnden erhöll ekonomiskt tillskott. Bedömningen då var att öppnandet skulle balanseras av 
märkbart minskade kostnader inom hemtjänsten. Den effekten har inte uppstått under 2022. 

Köp av huvudverksamhet ökar mellan åren med 4,8 mnkr. Orsaken består till största del av högre 
kostnader för personlig assistans och en ändrad hemtjänstpeng. 

Budgeten för lokalhyror är uppräknad med 4%. Utöver det har det tillkommit nya lokaler inom 
funktionsstöd. 

Budgeten för ekonomiskt bistånd är oförändrad åren emellan. 

För övriga kostnader är budgeten 6,3 mnkr högre jämfört med 2022. Det beror främst på högre 
kostnader för bilar och drivmedel, tekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och livsmedel. 
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5.1.1 Budget per verksamhetsområde 

 

Största budgetförändringen mellan åren är inom Hemtjänsten. Ett stort arbete har genomförts med 
att räkna ut personalbehovet som behövs för att kunna utföra den beviljade tiden hos brukarna inom 
respektive hemtjänstområde. Hemtjänstpengen har uppdaterats utifrån detta och därmed har 
kostnaden ökat markant mellan åren. 

 

Förvaltningsledningens kostnader ökar med 12,5 mnkr som framförallt beror på de nya tjänsterna som 
kommer att tillsättas, men de finansernas till stor del av externa statsbidrag. Omorganisation av 
gruppledare inom hemtjänsten till Bemanningsenheten inom området Förvaltningsledning påverkar 
jämförelsen mellan åren. I budgeten har man även valt att flytta kostnader för välfärdsteknik från 
Särskilt boende till Administration & service för att få all välfärdsteknik samlad under samma enhet. 

Individ- och familjeomsorgens ökning beror till stor del på ett nytt ärende från BUP, som innebär att 
man måste bemanna ett boende med personal dygnet runt för en brukare. Det är även högre 
kostnader för egna familjehem och ökade kostnader gällande Skyddat boende för våldsutsatta. 

Kostnaderna inom Särskilt boende ökar bland att annat för att Pärlan, som ligger tillsammans med 
Högsjögården och idag är en verksamhet under Funktionsstöd, flyttas över till verksamhetsområdet 
Särskilt boende. Avvecklingen av äldreboendet Solbacken kommer att ske succesivt under 2023 och 
det kommer att ge en kostnadsbesparingen på ca 4 mnkr. 
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Hälso- och sjukvårdens kostnader har ökat med 5,9 mnkr, men nettoökningen är 8,4 mnkr på grund av 
att statsbidraget Återhämtningsbonus (3,1 mnkr) inte kan användas till Teamet 2023. 
Kostnadsökningen består främst av kostnader för tekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial och bilar. 

5.1.2 Personalbudget per verksamhetsområde 

 

 
Personalkostnaderna är 45,1 mnkr högre än föregående årsbudget, varav ca 13 mnkr beror på att 
personalomkostnadspålägget (PO) har ökat med 3,5%. Löneökningen är beräknad med 2,5% och det 
genererar ca 6 mnkr. Det finns ett antal nya tjänster inlagda i budgeten varav merparten är finansierad 
av externa statsbidrag, så både intäkterna och personalkostnaderna är högre än föregående år. 

Förvaltningsledning ökar mellan åren med 8,7 mnkr. Gruppledarna inom hemtjänsten är flyttad från 
området Hemtjänst till området Förvaltningsledning. Utöver den förändringen ökar man med 8 nya 
tjänster, varav 7 av dessa finansieras med externa statsbidrag. 

Individ- och familjeomsorgen ökar mellan åren med 9,2 mnkr. Främsta anledningen är det nya ärendet 
från PUP samt högre arvodeskostnader för familjehem. Det har även tillkommit två 
statsbidragsfinansierade tjänster. 

Hemtjänstens personalbudget har ökat med 18,3 mnkr. Personalbudgeten är baserad på beräknat 
antal hemtjänsttimmar 2023. 

Särskilt boende har ökat personalkostnaderna med 5,2 mnkr. Personalbudgeten inom särskilt boende 
har anpassats till nattavtalet genom att ändra bemanningskoefficienten på natten från 1,92 till 2,04 
åa, vilket motsvarar 3,24 åa. Budgeten har också ändrats för att få en jämbördig grundbemanning på 
alla boenden, och det motsvarar 3,9 åa. Avvecklingen av Solbacken ger samtidigt en besparing på 
personalkostnader. 
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5.1.3 Personalförändringar 
Följande förändringar finns med i verksamhetsplan 2023 som innebär utökning eller minskning av 
antalet årsarbetare (åa). 

 

Noter till personalförändringar 
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Not 1: 

Anpassad bemanning utifrån förändrat nattavtal och en jämbördig grundbemanning. 

Not 2: 

Ökad bemanning för att komma upp till rätt grundbemanning. Svårt att jämföra med budget 2022. 
Enhetschef på Nattpatrullen behöver finansieras av skattemedel. Föregående år finansierades den 
tjänsten av externa statsbidrag. 

Not 3: 

Öppnande av nya boenden och nedläggning av elevhem. 

Not 4: 

En ny sjukgymnast som skall arbeta med fallförebyggande. Finansieras med externt statsbidrag. 

Undersköterskor (Usk) som arbetar i Teamet finansierades tidigare av statsbidraget 
Återhämtningsbonus. 

Not 5: 

Flera nya tjänster som kommer att finansieras av statsbidraget ”Ekonomi i balans” 

Bemanningscontroller fanns med 2022 men finansierades då av heltidsprojektet. 

En tekniker finansierades 2022 med statsbidraget ”Teknik, kvalitet o äldre”. 

En ny tjänst som ekonomiassistent som tillsattes redan 2022, men budgeteras först 2023. 

Not 6: 

Ett nytt ärende kräver 6 åa, varav 3 åa som flyttas från Funktionsstöd vid nedläggning av Elevhem. 

2 nya tjänster, varav en familjebehandlare och en administratör som kommer att finansieras av externa 
statsbidrag, 

En resursperson som arbetar tillsammans med individstöd i barnfamiljer. Finansierades tidigare med 
externa statsbidrag (Psykisk ohälsa) men det statsbidraget är sänkt så en stor del av tjänsten behöver 
finansieras med skattemedel 2023. 
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5.1.4 Väsentliga budgetförändringar 

 

• Budgeten för hemtjänstpeng är ökad med 22,5 mnkr. Det är 20,6 mnkr högre för den 
kommunala hemtjänsten och 2,6 mnkr högre för externa utförare. Intäkten för momsåtersök 
och omsorgsavgifter är 0,7 mnkr högre. 

• Inom Funktionsstöd är det beräknat att det kommer att öppnas ett nytt Socialpsykiatriboendet 
i september på Kornsvedjan och det innebär en kostnadsökning på 6,5 mnkr. Förstärkning 
inom daglig verksamhet gjordes 2022 men helårseffekten 2023 påverkar budgeten med 2,2 
mnkr. 

• Budgeten för Personlig assistans är inför 2023 höjd med 3,3 mnkr jämfört med 2022. Detta då 
behovet har ökat under 2022 och bedöms fortsätta ligga på en högre nivå. En del i höjningen 
är att intäkter från Migrationsverket om 1,3 mnkr tagits bort. 

• Avvecklingen av Solbacken inom Särskilt boende ger en besparing på 4,2 mnkr. Förändrad 
fördelningsnyckel för nattpersonal ger en kostnadsökning på 1,6 mnkr 

• Inom IFO barn och familj är det högre kostnader inom egna familjehem på grund av fler 
familjehem samt höjda arvoden. Utöver det är det lägre intäkter från Migrationsverket. 

• Hälso- och sjukvården kan inte längre använda det externa statsbidraget återhämtningsbonus 
till Teamet. En annan ökning är kostnader för tekniska hjälpmedel och sjukvårdsmaterial. 
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5.2 Investeringsbudget 

 

Den investeringsbudget som beslutats av kommunfullmäktige uppgår till 2,5 mnkr. Den innehåller till 
största del investeringar i inventarier, utrustning och anpassningar i förvaltningens befintliga och nya 
verksamheter. 
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6 Internkontroll 
Risk Riskvärde 
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 
Rapportering av ej verkställda beslut sker inte korrekt  
Följer ej lagar och regelverk  
Följer ej lagar och regelverk  
Mål 6 - God service med gott bemötande 
Smitta sprids i verksamheten  
Felaktiga fakturor utgår pga. felaktiga uppgifter i avgiftsutredningen  

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. Även 
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 
avbröts ska rapporteras. 

Avsluta ärenden inom Biståndsenheten, avgiftshandläggare och verkställighet. 

Enligt Socialtjänstlagen ska den vars insats upphört få sitt ärende avslutat och ärendet ska arkiveras. 
När 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. I avvaktan på ett E-
arkiv kommer inte någon arkivering av akter i pappersform att ske. 

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. I avvaktan på ett E-arkiv kommer inte någon arkivering av 
akter i pappersform att ske. 

Följsamhet till basala hygienrutiner och kläder 

Socialförvaltningen ansvarar för att fortlöpande följa upp verksamheten och att egenkontroll av 
system, processer och resultat för vårdhygien genomförs. Risk för smitta finns om vårdhygien inte 
genomförs enligt Socialstyrelsens råd för basal hygien i vård och omsorg 

Avgiftshandläggning 

När ett beslut inte avslutats eller ändras kommer en felaktig faktura att utgå och vid felaktigt inlagda 
personuppgifter kommer faktura att skickas till fel person. Det är därför viktigt att avgiftsutredningar 
innehåller alla nödvändiga parametrar. 
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§ 122 Dnr 2022-000173 1.1.3.1 

Verksamhetsplan 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa förslaget till Verksamhetsplan 2023, inklusive resultatuppdrag 

och nämnds mål,  

att fastställa förslaget till internkontrollplan för 2023,  

att fastställandet av Verksamhetsplanen 2023 inkluderar avveckling av 

Solbackens äldreboende, av Funktionsstöds Elevhemsboende respektive 

socialpsykiatriboendet Källvägen,  

att gruppboendet Pärlan inom Funktionsstöd, flyttas över till 

verksamhetsområde Särskilt boende inom äldreomsorgen och samordnas 

med Högsjögården,  

att fastställa nivåerna för hemtjänstpengen, 

att uppdra till förvaltningen att fortsätta driva vård- och omsorgsverksamhet 

med arbetspass per natt baserat på normen 10 timmar,   

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på resurstilldelning 

med utgångspunkt i genomförd kartläggning av hemtjänsten,  

att återrapportering sker senast vid nämndens sammanträde i januari 2023, 

att uppdra till förvaltningen att justera verksamhetsplanens skrivning i detta 

avseende, i enlighet med nämndens beslut, samt 

att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige socialnämndens 

verksamhetsplan.                                                                   

Yrkanden 

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare fyra att-satser; att 

uppdra till förvaltningen att fortsätta driva vård- och omsorgsverksamhet 

med arbetspass per natt baserat på normen 10 timmar, samt att uppdra till 

förvaltningen att justera verksamhetsplanens skrivning i detta avseende, i 

enlighet med nämndens beslut.  
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§ 122, Forts. 

Majoriteten noterar budgeten som inte är enligt ram och ger följande 

uppdrag; att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på 

resurstilldelning med utgångspunkt i genomförd kartläggning av 

hemtjänsten, samt att återrapportering sker senast vid nämndens 

sammanträde i januari 2023. 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar avslag på avveckling av Solbackens 

äldreboende samt tillägg av att-satsen; att äska 4,2 miljoner kronor för 

driften av Solbackens äldreboende. 

Centern och Sverigedemokraterna bifaller Margareta Tjärnlunds (M) förslag. 

Krister Mc Carthy (S) yrkar avslag på Margareta Tjärnlunds (M) 

avslagsyrkande samt äskandet av 4,2 miljoner kronor för driften av 

Solbackens äldreboende.              

Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Margareta Tjärnlunds 

(M) yrkande om avslag på avveckling av Solbackens äldreboende och 

Krister Mc Carthys (S) yrkande om tillägg av ytterligare fyra att-satser. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser besluta enligt Margareta 

Tjärnlunds (M) yrkande. 

Ordförande frågar om Socialnämnden avser besluta enligt Krister Mc 

Carthys (S) yrkande. 

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt Krister Mc Carthys (S) 

yrkande.                                        

Propositionsordning 2 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Margareta Tjärnlunds 

(M) yrkande om tillägg av en att-sats och ett avslagsyrkande på förslaget.  

Ordförande frågar om Socialnämnden avser besluta enligt Margareta 

Tjärnlunds (M) yrkande.  

Ordförande frågar om Socialnämnden avser att avslå Margareta Tjärnlunds 

(M) yrkande.  

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar att avslå Margareta Tjärnlunds 

(M) yrkande.                             
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§ 122, Forts. 

Reservation 

Oppositionen reserverar sig till förslaget att avveckla Solbackens 

äldreboende. Konsekvensanalys saknas. Kön till boende har för närvarande 

minskat, men det är osäkert om det är hållbart i och med att det varierat över 

tid. 

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. 

För Socialnämnden innebär pandemin sannolikt fortsatt betydande extra 

resurser och kostnader. Kostnader som inte har beaktats när nämndens 

budgetram fastställdes. Det oroliga världsläget har medfört att priser på olika 

varor och tjänster har ökat som t.ex. matpriser och drivmedelspriser. Den 

utvecklingen var inte så markant att den beaktades när nämndernas ramar 

fastställdes, och kommer därmed att vara en utmaning att hantera. 

Nämnden införde 2022 heltid som norm. Arbetet med att utveckla 

schemaläggning, personalplanering m.m. fortgår under 2023. En 

förvaltningsgemensam bemannings- och planeringsenhet, samt personalpool, 

avses att startas upp under första tertialet 2023. 

Nämnden har uppdraget och ambitionen att arbetet med att minska antalet 

ofrivilligt delade turer, för att på sikt uppnå målet att ofrivilligt delade turer 

kan avskaffas. Socialförvaltningen är positivt inställda till detta, dock krävs 

stora ekonomiska satsningar för att helt möjliggöra avskaffandet av 

ofrivilligt delade turer. Förvaltningens preliminära beräkning indikerar en 

kostnad uppåt 45 mnkr. 

Förvaltningens fortsätter med satsningen att kunna erbjuda medarbetare 

utbildning till undersköterska eller vårdbiträde, med hjälp av statsbidraget 

"Äldreomsorgslyftet".  

I slutet av 2022 infördes bemanningsplanering kopplat till den tid brukaren 

ska få hjälp i sitt hem. Även alla övrig tid som behöver finnas för att 

medarbetarna skall ha förutsättningar att utföra sitt arbete på ett bra sätt ur 

brukar- och arbetsmiljöperspektiv, har nu beräknats. Detta ligger till 

underlag för uträkningen av hur många årsarbetare som behöver finnas för 

att rätt insats skall kunna ges till hemtjänstens brukare.  
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§ 122, Forts. 

Behoven av insatser hos medborgare har ökat. En betydande faktor till detta 

är troligen den omsorgsskuld pandemin medförde, dvs att medborgare 

avvaktade att söka insatser för att sedan söka insatser utifrån stora 

omsorgsbehov. Någon avmattning/minskning på efterfrågan av hemtjänst har 

inte kunnat noteras under 2022.  

Under 2023 kommer biståndsenhetens arbete med stödbehovsbedömningar 

för boende inom funktionshinderområdet som påbörjats av arbetsterapeut att 

avslutas. Arbetsterapeuten kommer därigenom att kunna öka sitt stöd till 

biståndsbedömarna i den utredning de gör av vilket bistånd som bör beviljas 

utifrån den enskildes förmågor. Under 2023 kommer även arbetet med 

uppföljning prioriteras genom förstärkning av biståndsenheten.  

Förslaget till Verksamhetsplan 2023 innehåller förslag om att avveckla 

Solbackens äldreboende. Solbacken är det boende som i planeringen för nytt 

äldreboende avses avvecklas när det nya äldreboendet står klart om några år. 

Förslag till avveckling tidigareläggs utifrån nämndens hårt ansträngda läge 

att få en budget i balans.  

Nuvarande gruppboende Pärlan vid Högsjögården, i nuläget sorterande 

under funktionsstöd, omformas till en del av Högsjögårdens äldreboende.  

Socialnämnden beslutade 2021 bygga ett nytt socialpsykiatriboende. 

Boendet Kornsvedjan är under uppförande och beräknas stå färdigt i 

september 2023. Källvägen som idag är ett socialpsykiatriskt boende 

kommer avvecklas under 2023, dess brukare och de kommuninvånare som är 

externt placerade kommer erbjudas boendeplats på Kornsvedjan. 

Under 2023 avser förvaltningen att initiera en utredning kring framtida 

behov av bemanning inom nämndens olika boendeformer. Vilken 

bemanningstäthet är relevant utifrån vårdtyngd respektive jämförelser genom 

omvärldsbevakning. 

Elevhemmet inom Funktionsstöd har under de senaste åren inte kunnat fylla 

de fyra platser som finns tillgängliga. Elevhemmet tillhandahåller boende för 

elever från andra kommuner som går på särgymnasiet i Härnösand. Utifrån 

bland annat den bakgrunden föreslås att Elevhemmet avvecklas. 

Fortsatta lokalförändringar planeras för daglig verksamhet under 

nästkommande år. Verksamheter behöver ändamålsenliga lokaler utifrån 

volymökningar samt för att samlokalisera liknade verksamheter. Därtill 

planeras en utökning av den sociala verksamheten för att möjliggöra 

deltagande för brukare med specifika behov. 

Arbetet med att utveckla patientsäkerheten kommer att fortsätta under 2023. 

Under 2023 kommer förvaltningen också att genomföra inventeringen av  
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§ 122, Forts. 

antalet inskrivna personer i hemsjukvården. God och Nära vårdreformen är 

fortsatt viktig och beräknas pågå under ett antal år framåt.  

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt 

försörjningsstöd kommer under 2023 att fortsätta. Barn- och familjeenhetens 

uppdrag är framförallt myndighetsutövning men även att arbeta 

förebyggande och uppsökande. Projektet hälsa lärande och trygghet (HLT) 

har genomförts tillsammans med skolförvaltningen och regionen. 

Förvaltningen föreslår i verksamhetsplanen att verksamheten permanentas 

och ska gälla för grundskolor i Härnösands kommun under 2023. 

Förvaltningen föreslår att nämnden begär hos kommunfullmäktige att 

matabonnemangen får räknas upp med 4 % p.g.a. kostnadsutvecklingen. 

Denna avgiftshöjning är inräknad i verksamhetsplanens budget. På samma 

sätt är förvaltningens föreslag i verksamhetsplanen att hyrorna höjs för 

boendelägenheter, vilket är inräknat i budgeten med 4 %. En höjning som 

bedöms vara i paritet med Härnösandshus kommande hyreshöjning. 

Socialt perspektiv 

Förslaget har ett flertal påverkansområden i det sociala perspektivet. De 

viktigaste är bl.a. följande områden.  

För brukare och klienter  

Arbete med att tillföra rehab kompetens i myndighetsutövningen kommer 

vara till gagn för den enskilde i form av än mer träffsäker möjlighet att se 

och bevilja rätt stöd. Även förbättrad uppföljning ger ökad trygghet för den 

enskilde att stödet är anpassat till det behov den behöver, även om behovet 

förändras.  

Förslaget att avveckla Solbackens äldreboende kommer att vara negativt för 

de som idag bor på Solbacken och trivs där.   

Förslaget att gruppboende Pärlan vid Högsjögården omformas till en del av 

Högsjögårdens äldreboende skapar möjlighet att fler kan få sin boendeplats 

tillgodosedd. Samtidigt kommer avvecklingen av Solbacken under en tid 

sannolikt att öka antalet som får vänta på att få sitt beviljade bistånd 

verkställt.  

Det nya socialpsykiatriboendet kommer att kunna tillhanda hålla väl 

anpassade boenden för denna målgrupp. De boende på Källvägen kan initialt 

komma uppleva en flytt som oroande.  

Avvecklingen av elevhemmet innebär ingen försämring för de som bor i 

Härnösands kommun då elevhemmet tillhandahåller boende för elever från 

andra kommuner som går på särgymnasiet i Härnösand.  

Utökning av den sociala verksamheten inom funktionsstöd ger nya 

möjligheter för deltagande för brukare med specifika behov. 



 

Socialnämnden 
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§ 122, Forts. 

Arbetet med att utveckla patientsäkerheten kommer att fortsätta under 2023. 

Arbetet med att minska bidragsberoendet för hushåll med långvarigt 

försörjningsstöd kommer att ge fler ökad möjlighet att klara sig själva, eller 

få sin insats från rätt del av samhällets omsorg.  

Förslagen till avgiftshöjningar kan komma upplevas som ansträngande 

beroende vilken ekonomisk situation den enskilde lever i, kommer  

För barn  

Förslaget att permanenta projektet hälsa lärande och trygghet ger möjlighet 

för fler barn att få stöd i ett tidigt skede.  

För medarbetare 

Fortsatta arbetet med anpassning till en heltidsorganisation och en förbättrad 

bemannings- och personalplanering beräknas ge en bättre arbetsmiljö. I det 

inkluderas förbättringen av hemtjänstens arbetssätt och beräkning av vilken 

tid som krävs för att klara insatsen hos brukarna vara en viktig del i 

förbättrad arbetsmiljö.  

Arbetet med att erbjuda utbildning till undersköterska eller vårdbiträde är 

också en positiv utveckling för medarbetarna.  

Förslaget att avveckla Solbackens äldreboende kommer sannolikt av flera att 

upplevas som negativt och oroande. Det kan eventuellt även finnas de som 

ser möjlighet att utvecklas genom nya arbetsuppgifter eller nytt arbetsställe.  

Det nya socialpsykiatriboende kommer att erbjuda nya arbetstillfällen i väl 

anpassade lokaler för målgruppen.  

Avvecklingen av elevhemmet innebär att nuvarande personalgrupp kommer 

behöva byta arbetsuppgifter och arbetsställe. 

Ekologiskt perspektiv 

Verksamhetsplanen innehåller delar som beräknas innebära ett effektivare 

nyttjande av förvaltningens bilar, vilket beräknas ha positiv inverkan på 

miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget innehåller ett mycket ansträngt budgetförslag, som inte till fullo 

har helt täckning. Förslaget om avgiftshöjningar kommer att ge nämnden en 

något förbättrad ekonomi, i det mycket ansträngda budgetläget.               

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2022-12-14. 

Socialförvaltningen, Verksamhetsplan 2023.               

______                            
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Plats och tid: Konferensrum Smitingen, tisdag den 18 oktober 2022 kl. 13.15–14.45 

 

Närvarande ordinarie ledamöter: 

Ann-Sofie Berglund, ordförande 

Eva Goës, vice ordförande 

Lennart Bolander, andre vice ordförande 

Christina Ögrim 

Ester Sundin Hemström 

 

Närvarande suppleanter: 

Anders Byqvist (tjänstgjorde för Lars-Gunnar Hultin) 

Lotten Widmark 

Jan Gilliusson (tjänstgjorde för Sonny Andersson) 

 

 

Övriga: 

Lena af Geijerstam Unger, VD 

Fredrik Olsson, sekreterare 

Jonas Nyberg, chef Affärsservice 

Anders Nordin, personalrepresentant 

 

§ 77. Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet för öppnat. 

 

§ 78. Val av protokolljusterare 

Lennart Bolander valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 79. Godkännande av föredragningslistan 

Den föreslagna föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 80. Föregående protokoll 

Protokollet daterat 2022-10-11 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 81. VD-rapport  

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport med följande nedslag: 
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 Under förra veckan blev vi via media varskodda om att Länsstyrelsen polisanmält bolaget för 

misstanke om miljöbrott med anledning av det pågående spillvattenläckaget i Nattviken. I 

anmälan framgår att vi inte snabbt nog anmält driftstörning till Länsstyrelsen och det går 

också att tolka anmälan som att vi inte agerat för att åtgärda läckaget. Ett klargörande och 

upplysande om fakta kommer delges tillsynsmyndigheten. 

 

 Under föregående vecka drabbades vi av ett större strömavbrott där 900 abonnenter 

påverkades. Vi försöker förstå vad detta berodde på och en tidig hypotes är att problemet 

ligger i egen kabel, som är skarvad flertalet gånger. Detta ska mätas och kontrolleras vilket 

kommer ske av extern part under vecka 43. 

 

 Vår medarbetare Pelle Nordin har gått bort varför ett minnesbord där man kan skriva i 

kondoleansbok har satts upp. 

 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 82. Avstämning av affärsplan 

Ingen avstämning under detta sammanträde. Punkten lades därför till handlingarna. 

 

§ 83. Ekonomi 

1. Månadsbokslut september 

Chef affärsservice Jonas Nyberg föredrog septembers resultat som blev 400 tkr sämre än 

budget vilket bland annat kan förklaras med en lägre produktion av vindkraft än förväntat. I 

övrigt är det små skillnader från föregående månad. 

 

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna. 

 

2. Prognos 3 

Jonas Nyberg föredrog prognosen. Med de förutsättningar vi ser nu pekar årets resultat på 

20,9 mkr, att jämföra med budget 32, 9 mkr. Det lägre prognosticerade resultatet härrör 

bland annat från en senare uppstart av elproduktionen vid kraftvärmeverket på grund av 

problem med turbinen efter revision samt att omvärldsläget med en högre inflation gör att 

materialkostnader ökat mer än förväntat. Dessutom tar vi höjd för de kostnader som 

reparationsarbetet avseende läckan i Nattviken kan medföra.   

 

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 84. Beslutsärenden 

1. Budget 2023 

VD Lena af Geijerstam Unger gjorde en kortare återupprepning av materialet från 

föregående sammanträde med förslag på följande prisjusteringar: VA-taxa 5,2 %, taxa för 

fastighetsrenhållning 5,0 % och elnätstaxa 4,9 %. Vid sammanträdet i september fattade 

styrelsen beslut om prisjustering på 1,0 % i genomsnitt på fjärrvärme. Resultatbudgeten sätts 

till 32,1 mkr med en avkastning av totala tillgångar på 2,9 %.  

 

Anders Byqvist vill till protokollet tillägga att han framhåller vikten av att affärsplanen och 

budgeten hänger ihop, där bland annat satsningar på personalen återspeglar sig i budget 

eller de skrivningar som där tillhör.  

 

 

Mötet beslutade: 

 

att fastställa prisjusteringar för 2023 

 

att fastställa resultatbudget för 2023 

 

att fastställa budgetram för investeringar 2023 

 

att uppdra till VD att hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa ny 

fastighetsrenhållningstaxa 2023 

 

att uppdra till VD att hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa ny VA-taxa 2023 

 

§ 85. Övriga ärenden 

Intressebolag och övrigt ägande 

KBAB: Inget att rapportera sedan föregående sammanträde. 

ServaNet: Inget att rapportera sedan föregående sammanträde. 

Norrsken: Inget att rapportera sedan föregående sammanträde. 

 

§ 86. Övriga frågor  

Lennart Bolander ställde fråga om ett inslag han sett på lokala tv-nyheter om kväve-rening av 

avloppsvatten som kommer kräva investering på hundratals miljoner. VD svarade att vi ska se till att 

titta på detta i anslutning till investeringsbeslutet kring ombyggnationen av Kattastrand.  

Eva Goës ställde fråga om HEMABs eventuella inbladning i det byggprojekt som avser starta vid 

Nickebostrand. Detta finns ingen kännedom kring vid tidpunkten för sammanträdet.  
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§ 87. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Fredrik Olsson    Ann-Sofie Berglund 

     

 

 

 

Lennart Bolander 
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Plats och tid: Konferensrum Smitingen, tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 13.15–14.45 

 

Närvarande ordinarie ledamöter: 

Ann-Sofie Berglund, ordförande 

Eva Goës, vice ordförande 

Lennart Bolander, andre vice ordförande 

Christina Ögrim 

Ester Sundin Hemström 

 

Närvarande suppleanter: 

Anders Byqvist (tjänstgjorde för Lars-Gunnar Hultin) 

Lotten Widmark 

Jan Gilliusson (tjänstgjorde för Sonny Andersson) 

 

Övriga: 

Lena af Geijerstam Unger, VD 

Fredrik Olsson, sekreterare 

Jonas Nyberg, chef Affärsservice 

 

Anders Nordin, personalrepresentant 

 

§ 77. Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann-Sofie Berglund förklarade sammanträdet för öppnat. 

 

§ 78. Val av protokolljusterare 

Lennart Bolander valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 79. Godkännande av föredragningslistan 

Den föreslagna föredragningslistan lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 80. Föregående protokoll 

Protokollet daterat 2022-10-11 lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 81. VD-rapport  

VD Lena af Geijerstam Unger redogjorde för månadens VD-rapport med följande nedslag: 

 Under förra veckan blev vi via media varskodda om att Länsstyrelsen polisanmält bolaget för 

misstanke om miljöbrott med anledning av det pågående spillvattenläckaget i Nattviken. I 
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anmälan framgår att vi inte snabbt nog anmält driftstörning till Länsstyrelsen och det går 

också att tolka anmälan som att vi inte agerat för att åtgärda läckaget. Ett klargörande och 

upplysande om fakta kommer delges tillsynsmyndigheten. 

 

 Under föregående vecka drabbades vi av ett större strömavbrott där 900 abonnenter 

påverkades. Vi försöker förstå vad detta berodde på och en tidig hypotes är att problemet 

ligger i egen kabel, som är skarvad flertalet gånger. Detta ska mätas och kontrolleras vilket 

kommer ske av extern part under vecka 43. 

 

 Vår medarbetare Pelle Nordin har gått bort varför ett minnesbord där man kan skriva i 

kondoleansbok har satts upp. 

 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 82. Avstämning av affärsplan 

Ingen avstämning under detta sammanträde. Punkten lades därför till handlingarna. 

 

§ 83. Ekonomi 

1. Månadsbokslut september 

Chef affärsservice Jonas Nyberg föredrog septembers resultat som ackumulerat är 4,5 mkr 

kronor bättre än budget vilket bland annat kan förklaras med lägre nätkostnader än 

budgeterat men också högre intäkter och elanslutningar. De lägre personalkostnaderna 

motsvarar de högre konsultkostnaderna. 

 

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna. 

 

2. Prognos 3 

Jonas Nyberg föredrog prognosen. Med de förutsättningar vi ser nu pekar årets resultat på 

15,3 mkr vilket är knappt 1 mkr bättre än föregående prognos. En försiktig intäktsbudget 

ligger till grund för detta.   

 

Redovisningen lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 84. Beslutsärenden 

1. Budget 2023 

VD Lena af Geijerstam Unger gjorde en kortare återupprepning av materialet från 

föregående sammanträde med förslag på följande prisjusteringar: Elnätstaxa 4,9 %.  
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Mötet beslutade: 

 

att fastställa prisjusteringar för 2023 

 

att fastställa resultatbudget för 2023 

 

att fastställa budgetram för investeringar 2023 

 

 

§ 85. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden fanns att behandla varför punkten lades till handlingarna. 

 

§ 86. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 87. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Fredrik Olsson    Ann-Sofie Berglund 

     

 

 

Lennart Bolander 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 1 av 22 

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-12-14 

Tid: 09.00 – 14.41  
Datum: 2022-12-14  
Plats: Myndighetens kontor i 

Kramfors 
 

   
Närvarande ledamöter:   
Se Tjänstgöringslistan   
   
Närvarande tjänstemän:   
Charlotta Hellhoff Mathias Sundin Göran Anger § 168, 172 
Camilla Norberg Michaela Björk § 166  
Thomas Olsson Michael Arnstigen § 170  
   
Övriga närvarande:   
Olle Tiderman, Norrtåg § 167   
   
   
   
Justerare: 
Malin Svanholm (S) 

  

   
Tid för justering: 
2022-12-16 

Justering av protokollet sker 
med BankID 

 

Underskrifter   
Se sista sidan 
 

  

   
   
   

ANSLAG/BEVIS 

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 
2022-12-14 2022-12-16 2023-01-09 

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förvaltning 

 

   
   
   
  

Camilla Norberg, Stabsadministratör 

  

 

Datum 

2022-12-14  
Diarienr 

22/00545-2 

  
  

        Camilla Norberg, 070-231 83 20   

   

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 1 of 93.



 PROTOKOLL 
 
 

 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 2 av 22 

 
Medlem 
Namn 

När-
varo 

Tjg. 
Ers 

Reservation 
§ 

Omröstning Anteckning 
Justerare 
Tjänstgör T.o.m. 
Tjänstgör Fr.o.m. 

 

 
 

 
 Ja Nej 

Region Västernorrland 
Ordinarie 

Henrik Sendelbach (KD) X           Ordförande 

Sara Nylund (S) X           Vice Ordförande 

Region Västernorrland 
Ersättare 

Jeanette Karlsson (M) X            

Lars-Gunnar Hultin (V) X            

Örnsköldsvik 
Ordinarie 
Mikael Malmén (S) X            

Örnsköldsvik 
Ersättare 
Andreas Jansson (C)             

Kramfors 
Ordinarie 
Malin Svanholm (S) X           Justerare 

Kramfors 
Ersättare 
Jon Björkman (V) X            

Härnösand 
Ordinarie 
Knapp Britta Thyr (MP) X            

Härnösand 
Ersättare 
Christian Wasell (M)             

Sundsvall 
Ordinarie 
Hans Forsberg (C) X            

Sundsvall 
Ersättare 
Sven Bredberg (M) X            

Timrå 
Ordinarie 
Stefan Dalin (S) X            

Timrå 
Ersättare 
Gunnar Grönberg (S)             

Ånge 
Ordinarie 
Jan Filipsson (S)             

Ånge 
Ersättare 
Anders Mjärdsjö (M) X X           

Sollefteå 
Ordinarie 
Paul Höglund (C) X            

Sollefteå 
Ersättare 
Curt Noppa (S) X            
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 Bilagor 

§ 155. Sammanträdets öppnande  

 

§ 156. Upprop 

Förbundsdirektionen beslutar 

att godkänna uppropet av ledamöter. 

 

 

§ 157. Val av justerare för sammanträdet 

Förbundsdirektionen beslutar 

att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet. 

 

 

 

§ 158. Godkännande av dagordning 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga till ärendet Svar på skrivelse angående ökade kostnader för Norrtågstrafiken och 

därefter godkänna dagordningen.  

 

 

§ 159. Föregående protokoll 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga föregående protokoll från 21 oktober och 25 november 2022 till handlingarna. 

Bakgrund 

Protokollen har varit utsänd för påseende. 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 
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§ 160. Ordförande rapporterar 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga informationen från ordförande till handlingarna. 

Bakgrund 

Ordförande tackar för förtroendet att han fått leda direktionen under en kort period då det 

här blir det sista mötet som ordförande.  

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 
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§ 161. Förbundsdirektören rapporterar 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna. 

Bakgrund 

Norrtåg AB 

Cheferna inom Norrlandslänen har startat ett projekt för att se över ägarstyrningen och 

ägarråden inom Norrtåg. Vi som ägare behöver ta tillbaka ägarfrågan. Regionen som 

finansiärer och myndigheten som ägare behöver kroka arm bättre. Cheferna ska träffa 

Svensk Kollektivtrafik och en jurist från SKR och gå igenom styrdokumenten för Norrtåg. 

 

Försäljningsställen 

Det har kommit en skrivelse från Sollefteå kommun om att ha fler försäljningsställen vid 

medborgarkontoren. Det är positivt, men det kostar pengar i utrustning. Myndigheten har 

tidigare gjort en bedömning om vilka orter som ska ha försäljning då det är en 

kostnadsfråga. Om man tror att man behöver åka från Junsele till Sollefteå för att ladda sitt 

kort så låter det inte bra, men korten går att ladda på bussen. Det är viktigt att direktionen 

sprider informationen om det hemma i sina kommuner.  

 

Nya direktionen 2023-2026 

Planen är att ha ett första digitalt möte med den nya direktionen den 10 januari på 

eftermiddagen. Den 25-26 januari kommer det bli ett internat för den nya direktionen. 

 

Förbundsdirektören tackar direktionen för de tre åren hon fått jobba med dem. Det har varit 

spännande år med svett och tårar. Det har varit en omorganisation som var kostsam och 

därefter kom det en pandemi, då det varit tufft att vara en liten aktör. Västernorrland var de 

som satt kvar sist innan vi gjorde en överenskommelse med trafikföretagen. 

 

Förbundsdirektören fick gå en VD-utbildning via Sobona förra året. Där fick man reflektera 

över vem som styr Vd:arna och då känner förbundsdirektören att hon kan vara nöjd.  

 

Medarbetarenkät 

Eva Westin presenterar medarbetarenkäten och medarbetarupplevelsen. 

Senaste medarbetarenkäten genomfördes 2018. Arbetsgivaren vill ge medarbetarna 

möjlighet att vara med och påverka Din Tur som arbetsplats. Myndigheten har valt ett pulsat 

upplägg med rapporter i realtid. Myndigheten hade en svarsfrekvens på 94%. Det har varit 

övergripande och enhetsvisa resultatgenomgångar. Plan för upplägg 2023 pågår just nu. 

 

 

Föredragande: 

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör. 

Eva Westin, HR-ansvarig. 
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§ 162. Hel- och delägda bolag 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna, 

 

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.  

 

Bakgrund 

Bussgods i Västernorrland AB 

Styrelseprotokoll 2022-10-26 

 

Norrtåg AB 

Styrelseprotokoll 2022-10-04 

Styrelseprotokoll 2022-11-11 

 

AB Transitio 

Anteckningar ägarrådsmöte 2022-09-15 

Konstituerande styrelseprotokoll 2022-10-20 

 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Protokoll extra bolagsstämma 2022-10-17 

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 163. Beslutsuppföljning 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende. 

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 

 

Beslutsuppföljning 

§ 164. Delegationsbeslut 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende. 

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 

 

Delegationsbeslut 
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§ 165. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende. 

 

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 

 

Inkomna protokoll,  
skrivelser och 
delgivningar 
 

§ 166. Information marknad 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga informationen från marknad till handlingarna. 

 
Bakgrund 

Det har varit kampanj på enkelbiljetter under november och december. Syftet är att 

informera sällanresenärer om att det är enkelt att använda appen Din Tur, betala sin resa 

med betalkort, för köp av exempelvis enkelbiljetter. 

 

Det har varit tidtabellsskiftet den 11 december. Det har annonserats i sociala medier och i 

egna kanaler. 

 

Det var invigning på Hållplats Stenstan den 11 december. Ett event där Din Tur deltog 

tillsammans med kommunen, polis, räddningstjänst, vuxna på stan och stenstan med butiker 

som hade extra öppet. 

Den 12 december var Din Tur på plats mellan klockan 06-10 och bjöd på kaffe och lotsade 

resenärer rätt och den 11-13 december var det resenärsvärdar på plats. 

 

Distansarbetets utveckling från Svensk Kollektivtrafik redovisades. Det är fortsatt hög andel 

distansarbete, men mindre frekvent. 

 

Mathias Sundin informerar om att det är svårt för våra bussbolag att hitta förare. 

Myndigheten har bjudit in våra trafikbolag där kompetensfrågan ska diskuteras då det 

påverkar resenärsupplevelsen. 

 

 

Föredragande: 

Michaela Björk, kommunikations- och marknadsansvarig. 

Mathias Sundin, trafikchef. 
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§ 167. Information Norrtåg AB 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga informationen från Norrtåg AB till handlingarna. 

 
Bakgrund 

Tågstrategi 2035 är en långsiktig, gemensam inriktningsplan för den framtida 

persontågtrafiken som ska bygga på:   

- En politisk vision och vilja kring den framtida regionala persontågtrafiken  

- Förutsättningarna för genomförbarhet (finansiella förutsättningar, infrastruktur, 

tillgång fordon, konkurrens och alternativ, marknadsförutsättningar) 

- Önskad eller förväntad samhälls- och resandeutveckling, de nya kraven från 

framtidens resenär och de långsiktiga klimatmålen 

- Tågstrategin ska dels utgöra en samlad plan för de fyra nordliga länens syn på hur 

tågtrafiken ska utvecklas de kommande 20 åren, dels vara basen för de konkreta 

beslut de kommande åren som regionerna ska fatta om trafik och 

fordonsanskaffning.  

 

Infrastruktur och tillgång till fordon 

Infrastrukturens utveckling i Norrland då det gäller Ådalsbanan Kramfors-Sundsvall 

kommer vara klar tidigast 2040, men etapper möjliga tidigare. Nya fordon kan finnas på 

plats tidigast 2030. 

 

Ett samlat trafiksystem för Norrlandskusten och de tre tvärstråken 

Frekvens i ett trafikutbud är den mest påverkande faktorn när det gäller att öka resandet. 

Fokus för Norrtågstrafiken blir att utveckla basutbudet med fler turer på ett ekonomiskt 

balanserat sätt utifrån de tekniska och marknadsmässiga förutsättningar som ges. 

 

Utveckling av marknad och ekonomi 

I de prognoser som gjorts kan Norrtåg notera en del ekonomiska förutsättningar. Utveckling 

av Mittstråket och Norrlandskusten ger en konstant offentlig nettokostnad även om trafiken 

byggs ut. 

Marknaden för resande förväntas växa till i olika takt beroende på trafikens frekvens, 

restider och prisets utveckling. Resandet på Mittstråket och Norrlandskusten förväntas öka 

kraftigt vid utveckling av utbud. 

 

Trafikutredningarna redovisades. 

 

Process och beslut upphandling 

Det första regionala beslutet som måste upp under 2023 är trafikbeställning. Norrtåg 

förväntar sig att under 2024 besluta hur trafiken runt 2032 ska utformas i hela Norrtåg. För 

det behöver man fatta beslut hur många fordon man behöver för den trafiken. 

 

Vid det förberedande mötet med direktionen uppkom två frågor som Olle Tiderman svarade 

på och som redovisas nedan. 

1. Hur kommer det sig att fordonsunderhållet/uppdateringen tar så lång tid att 

dubbelturerna som tagits bort inte är tillbaka förrän i augusti 2023? 

Det är ett omfattande underhåll som tar ca 1,5 månad per fordon och vi har 12 

fordon. Från början var målsättningen 1 år per fordon men hela processen har 

förlängts bereonde på utmaningar med materialförsörjning etc. p g a pandemin. 
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2. Hur kommuniceras planerade banarbeten och den påverkan detta har på tågtrafiken? 

Så snart Trafikverket meddelar banarbetet i detalj gör operatören en anpassad 

tidtabell för den perioden som sedan publiceras på webben och skickas ut till de 

som anmält att de vill ha sådan info. Biljetterna för banarbetsperioder släpps först 

efter att sådan detaljplanering är klar. Största utmaning de senaste och kommande 

år är att Trafikverket legat så pass efter att operatören inte kunnat detaljplanera 

förrän sent inpå ett arbete. Men som sagt, i de fallen har vi inte heller släppt 

biljetterna innan heller. 

 

Föredragande: 

Olle Tiderman, Projektledare Tågstrategi 2035 Norrtåg AB. 

 

§ 168. Information Bussgods i Västernorrland AB 

Förbundsdirektionen beslutar 

att ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i 

uppdrag att ta kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som 

gäller i Bussgods i Norrs kravställning. 

 
Bakgrund 

Anders Mjärdsjö informerar om att han haft diskussioner med Bussgods i Norr och när 

gemensamma styrdokument skulle tas fram så finns det skillnader i kravställningarna. 

Bussgods i Norr har skickat vilka krav och önskemål de har för att vi i Västernorrland ska få 

köpa aktier och bli en del av Bussgods i Norr.  

 

Dessa krav har diskuterats både internt och i den beredningsgrupp som direktionen 

beslutade om vid mötet i oktober för att se vilken påverkan det skulle få för oss. 

 

Förutsättningarna har ändrats ytterligare under den senaste veckan. Bussgods i Norr hade 

styrelsemöte förra veckan och Anders redovisade hur vi ser på deras krav. Anders hade fått 

till sig att det är möjligt att diskutera kraven, det framkom att de förväntat sig att vi skulle 

kommit tillbaka direkt då vi tittat igenom kraven för att diskutera. 

 

Göran Anger redovisar vilka konsekvenser det skulle bli för trafiken, trafikförsörjnings-

programmet och rent allmänt om vi skulle tillmötesgå Bussgods i Norrs krav. 

 

Anders redovisar var vi står nu och vilka möjliga alternativ som finns.  

 

Yrkande: 

Anders Mjärdsjö (M) yrkar att lägga till att-satsen: 

att ge Anders Mjärdsjö, Henrik Sendelbach, Sara Nylund och Charlotta Hellhoff i 

uppdrag att ta kontakt med Bussgods i Norrs ledning för att klara ut vad det är som 

gäller i Bussgods i Norrs kravställning. 

 

Förbundsdirektionen beslutar enligt Anders Mjärdsjös yrkande. 

 

Föredragande: 

Anders Mjärdsjö, tjänstgörande ersättare och ordförande i Bussgods i Västernorrland AB. 

Göran Anger, senior rådgivare. 
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§ 169. Sammanställning remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram  

           2023–2030 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga sammanställningen av remissvar till Regionalt trafikförsörjningsprogram 

2023-2030 till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Förbundsdirektören informerar om att hon tar på sig ansvaret att inte direktionen fastställer 

trafikförsörjningsprogrammet idag. Det har gjorts en bedömning på inkomna remissvar som 

gjort att vi behöver pausa frågan som tjänstemän och ta in det hos politiken igen.  

 

Mathias Sundin redovisar hur remissprocessen sett ut. Det har inkommit remissvar från 24 

organisationen, en sammanställning av remissvaren till det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet som inkommit redovisades. 

 

Frågor som är viktiga att vara överens om: 

Bussgods – ska anpassning av trafik och fordon ske eller inte? 

Tågtrafik – ska målen specificeras eller hanteras i pågående tågstrategiprocess? 

Ekonomi – kan ett strategidokument ha ekonomiska uppskattningar? 

Målgrupper – ska besöksnäring och eller barn/ungdomar lyftas ännu mer? 

Drivmedel – ska vi följa CVD och fordonsbranschens utveckling eller ska vi satsa specifikt 

på biogas? 

Mål och indikatorer – behövs ökad ambitionsnivå eller mer specificerade indikatorer? 

 

Kvarvarande moment är revidering av hållplatshandboken, fastställande av kvarvarande 

indikatorer och finslipning av layout för ökad läsbarhet som kommer göras under kvartal 1 

2023. 

Förankring och antagande av programmet föreslås fattas i mars 2023. 

 

Föredragande: 

Mathias Sundin, trafikchef. 

 

Expedieras till: 

Förbundets medlemmar 

 

Beslutsunderlag: Sammanställning remissvar Regionalt trafikförsörjningsprogram 2023-

2030 

 

Sammanställning 
av remissvar 
Regionalt 
trafikförsörjnings-
program 2023-2030 
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§ 170. Reviderad mål- och resursplan 2023-2025 med budget för 2023 

Förbundsdirektionen beslutar  

att fastställa reviderad Mål- och resursplan 2023– 2025 med budget för 2023, 

 

att kostnadsmassan för Norrtåg AB får ändras enligt redovisning. 

 

Bakgrund 

MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från 

aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och 

prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga 

verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare. 

 

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån 

den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. Trafikavtalen utgör den 

största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter 

förutbestämda indexmodeller. Under 2022 så har index för de olika trafikavtalen 

ökat drastiskt som en följd av Ukrainakriget vilket medför omfattande 

kostnadsökningar.  

 

Nuvarande trafikavtal sträcker sig till 2025 för särskilda persontransporter och till 

2026 eller 2027 för linjelagd trafik. Avtalens utformning i kombination med 

förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående 

avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande. 

 

Myndighetens bedömning 

MRP för 2023-2025 har endast genomgått årlig justering av indikatorer och texter. 

Vissa indikatorer är nedjusterade utifrån utvecklingen under 2021 och 2022. 

Upplägget utgår från världsläget med Ukrainakriget och därtill kopplade kostnads- 

och konjunkturförändringar. Upplägget utgår även ifrån de trender i resande efter 

pandemin som vi hittills kan se. 

 

Förvaltningen utgår ifrån att såväl nytt trafikförsörjningsprogram som ny 

förbundsordning ska finnas antagna när det är dags att göra nästa års MRP och 

budget. Inför denna process så kommer myndigheten att genomföra ett omfattande 

arbete att fastställa årshjul med tillhörande processer samt formen för styrnings- 

och uppföljningsdokument så som MRP, verksamhetsplan, tertialrapporter och 

årsredovisning.  

 

Budget för 2023 är framtagen utifrån senast kända underlag inom såväl resande 

som kostnader. Trots detta så är osäkerheten i budgeten stor då världsläget gör det 

svårt att bedöma hur kostnaderna kommer att utvecklas. Det är fortsatt även svårt 

att förutspå hur återhämtningen av resandet sker. Tendensen är att återhämtningen 

mattats av och att det kommer att krävas insatser i form av trafikutveckling och 

produktutveckling för att uppnå ett fortsatt ökat resande. 

 

Föredragande: 

Michael Arnstigen, ekonomiansvarig. 

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd. 

 

Reviderad mål- och 
resursplan  
2023-2025 med 
budget för 2023 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 12 of 93.



 PROTOKOLL 
 
 

 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 13 av 22 

Expedieras till: 

Förbundets medlemmar 

Förbundets revisorer 

 

Beslutsunderlag: Missiv 2022-11-30 Reviderad Mål- och resursplan 2023-2025 med 

budget för 2023 
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§ 171. Internkontroll 2023 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att utföra internkontroll på yttre händelser som påverkar Indexutveckling, 

  

att utföra internkontroll på brister i utförande av löpande arbete inom KTM, 

 

att utföra internkontroll gällande brist på resurser och kompetens inom upphandling, 

 

att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan 

till förbundsdirektionens första sammanträde 2024. 

 
Bakgrund 

Förbundsdirektionen har den 30 september 2015 beslutat om Policy Internkontroll, 

vilket ligger till grund för myndighetens internkontrollarbete.  

 

Utmaningar i planering och uppföljning 

I och med att internkontroll genomförs med egna personella resurser måste ambitionen på 

antalet kontrollpunkter sättas därefter. Myndigheten bedömer att det är rimligt att granska 

tre kontrollpunkter under 2023. 

 

Myndighetens bedömning 

En förutsättning för myndighetens fortsatta utveckling är att internt granska 

myndighetens processer och möjligheten att efterleva dessa. Med hjälp av 

granskningen kommer myndigheten dra slutsatser av vad som är tillräckligt bra och 

vad som behöver utvecklas vidare.  

Myndigheten har genomfört en riskanalys som resulterat i tre internkontrollpunkter. 

Att analysera risken gällande Indexutvecklingen till följd av yttre påverkan. Dels att 

analysera risken för brister i löpande arbete till följd av bristfällig eller avsaknad av 

styrande dokument. Myndigheten kommer även att granska konsekvenserna av 

bristande resurser och kompetens inom upphandlingsområdet.   

För att revisorerna ska ha underlag för sin granskning av den interna kontrollen förgående år 

bedömer myndigheten att redovisningen av kontrollpunkterna ska ske vid direktionens 

första sammanträde 2024. 

 

Föredragande: 

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd. 

 

Expedieras till: 

Förbundets revisorer. 

 

Beslutsunderlag: Missiv 2022-11-30 Internkontroll 2023 

 

Internkontroll 2023 
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§ 172. Tidsplan bussupphandling 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att myndighetens planering inför kommande avtalsperiod för busstrafiken ska inriktas 

mot en trafikstart i december 2027, 

 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att förlänga trafikavtalen med optionsåret 2027. 

 
1. Inledning 

I september 2021 ingicks efter beslut av förbundsdirektionen avtal om förlängning av 

samtliga trafikavtal med Nobina och Mittbuss till december 2026, med option för 

kommunalförbundet att förlänga avtalen med ytterligare ett år, till december 2027. 

 

Förlängsavtalens option innebär en ensidig möjlighet för kommunalförbundet att förlänga 

samtliga trafikavtal med Nobina respektive Mittbuss. 

 

Förlängningen av avtalen annonserades under hösten 2021 och såväl fristen för att angripa 

förlängningens giltighet som fristen för Konkurrensverket att ansöka om 

upphandlingsskadeavgift har nu löpt ut. 

 

Därmed aktualiseras dels frågan om en ny avtalsperiod bör starta i december 2026 eller om 

avtalen ska förlängas till december 2027. 

 
2. Faktorer som påverkar tidpunkt för start av ny avtalsperiod 

Planering av upphandling och val av tidpunkt för start av nästa avtalsperiod påverkas av 

flera sammanhängande faktorer. 

 

• Kommunalförbundets styrdokument 

• Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram 

• Ny lagstiftning om miljökrav vid upphandling av vägtransporttjänster 

• Upphandlingsprocessen och den tid som måste avsättas för dess olika steg samt 

förberedelser för upphandling 

• Planering och utbyggnad av infrastruktur som krävs för att uppfylla ställda 

miljökrav 

 

2.1  Kommunalförbundets styrdokument 

Kommunalförbundets styrdokument anger bland annat hur beslut tas om trafik och var 

ansvaret ligger för finansiering av trafiken. Idag ligger beslut om trafik och ansvar för 

finansiering hos de enskilda medlemmarna. Den inriktning och de mål som framgår av 

förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram är idag huvudsakligen föremål för de enskilda 

medlemmarnas beslut. 

 

Under 2021-2022 har ett förslag till ny förbundsordning tagits fram. Förslaget innebär en 

annan beslutsordning inom kommunalförbundet; medlemmarna i kommunalförbundet 

avsätter gemensamt ekonomiska resurser för regional kollektivtrafik och beslut om 

användning av resurserna tas i förbundsdirektionen. Därutöver kan medlemmarna efter 

överenskommelse med kommunalförbundet finansiera ytterligare trafik, utöver vad som 

beslutats och finansierats gemensamt. 

 

Vilken beslutsordning som gäller inom kommunalförbundet påverkar processen för hur 

trafikförsörjningsprogrammet realiseras och hur den kommande upphandlingen förbereds 

och genomförs. 
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Tidplanen för beslut om förslaget till ny förbundsordning har förskjutits och förslaget har 

inte kunnat antas under den nyss avslutade mandatperioden. Det är osäkert när nya 

styrdokument för kommunalförbundet kan komma att gälla. 

 

2.2  Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram 

Trafikförsörjningsprogrammet anger inriktning och mål för kollektivtrafikens långsiktiga 

utveckling. I en trafikplan anges ambitionsnivåer och mål på kortare sikt bland annat 

beträffande trafikutbud, tillgänglighet och miljöpåverkan. Vilken typ av fordon och vilka 

drivmedel som ska användas anges i trafikplanen. 

 

Ny lagstiftning om miljökrav vid upphandling av vägtranporttjänster och inriktningen av 

arbetet med en ny förbundsordning har gjort det nödvändigt att revidera och fastställa ett 

nytt trafikförsörjningsprogram. Ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram 

(remissversionen) lades fram i augusti 2022. Enligt tidsplanen ska ett nytt program antas av 

förbundsdirektionen i december 2022. 

 

Förberedelser och genomförandet av upphandling inför en kommande avtalsperiod tar sin 

utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammet. Beslut om inriktning av upphandlingen för 

den kommande avtalsperioden behöver således vila på ett fastställt 

trafikförsörjningsprogram. Som nämnts i det föregående är processen för att realisera 

trafikförsörjningsprogrammet beroende av vilken beslutsordning som gäller enligt 

kommunalförbundets styrdokument. 

 

2.3  Ny lagstiftning om miljökrav vid upphandling av vägtranporttjänster 

Den 1 juni 2022 trädde ny lagstiftning om miljökrav vid upphandling av vägtranporttjänster 

i kraft. Lagstiftningen innebär att såväl kollektivtrafiken med buss som de särskilda 

persontransporterna står inför ett skifte från fordon med förbränningsmotorer till att en 

andel av fordonen måste vara utsläppsfria. Enligt förslaget till nytt 

trafikförsörjningsprogram är målsättningen att gå längre än vad lagen kräver när det gäller 

utsläppsfria fordon.  

 

Med dagens teknik innebär utsläppsfria fordon i praktiken elfordon. Lagkraven och 

ambitionerna i förslaget till nytt trafikförsörjningsprogrammet betyder att det kommer att 

krävas planläggning och genomförande av investeringar i infrastruktur för laddning av 

elfordon, både i bussdepåer och vid depåer och uppställningsplatser för de specialfordon 

och taxibilar som används för de särskilda persontransporterna. 

 

Planering för ny infrastruktur behöver på grund av ledtiderna starta tidigt och ta sin 

utgångspunkt i fastställt trafikförsörjningsprogram, trafikplan och ett inriktningsbeslut för 

den kommande upphandlingen.  

 

Skifte från fordon med förbränningsmotorer till utsläppsfria fordon innebär också att det 

tillträdande trafikföretaget behöver nyanskaffa fordon för trafiken. Tidsplanen för 

upphandling behöver ta höjd för leveranstider för fordon. 

 

Vidare är det angeläget att det innan upphandlingen avslutas blir helt klarlagt vilken trafik 

som ska bedrivas med utsläppsfria fordon och vilka drivmedel som är tillåtna i övrig trafik, 

så att det kan prissättas i anbuden. Detta för att undvika att förhandlingar om ej prissatta 

fordonsbyten måste föras under pågående avtalsperiod. 
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2.4  Upphandlingsprocessen 

Det är av stor betydelse för en lyckad upphandling att det avsätts tillräckligt med tid för de 

olika stegen i upphandlingsprocessen. 

 

Grovt sett kan upphandlingsprocessen indelas i två skeden – förberedelser för upphandling 

och genomförandet. Genomförandet tar sin början med annonsering av upphandlingen.  

 

Under genomförandet av upphandlingen behöver tid avsättas för följande steg som i 

huvudsak följer efter varandra. 

• Tid för anbudsgivning, 6 månader inklusive eventuell semesterperiod eller jul- och 

nyårshelger 

• Tid för förhandling (anpassning av trafikomfattning, fordonskrav och slutliga anbud 

till gällande budgetramar), tilldelningsbeslut och avtalsspärr, 6 månader 

• Reservtid för överprövning, 6 månader 

• Förberedelsetid inför trafikstart, 12-18 månader beroende på förväntade 

leveranstider för utsläppsfria fordon och ledtider för infrastrukturåtgärder som 

åläggs trafikföretagen 

 

En inbjudan att lämna anbud bör alltså offentliggöras 30-36 månader före trafikstart. För en 

trafikstart i december 2026 betyder det december 23-maj 24, och för en trafikstart i 

december 2027 betyder det december 24-maj 25. 

 

Innan en inbjudan att lämna anbud kan offentliggöras behöver bland annat nedanstående 

förberedande aktiviteter genomföras. De kan delvis utföras parallellt. 

 

• Marknadsdialoger 

• Framtagning av underlag och beslut om inriktning av upphandlingen 

• Framtagning av trafikupplägg för länet (regional busstrafik, närtrafik, tillköp av 

trafik, skolskjutstrafik) och samordning med avtal för de särskilda 

persontransporterna 

• Framtagning av underlag och beslut om allmän trafikplikt 

• Framtagning av upphandlingsdokument 

 

Planering och utbyggnad av infrastruktur som krävs för att uppfylla ställda miljökrav 

För att säkerställa framtidens trafikupplägg så behöver kollektivtrafikmyndigheten och dess 

medlemmar gemensamt forma en plan för depåer och tillhörande infrastruktur. Arbetet med 

att ta fram och genomföra en sådan plan bör åligga kollektivtrafikmyndigheten att 

koordinera. Till grund för planläggningen har myndigheten startat en depåutredning. Den 

beräknas vara klar i maj 2023. 

 

För att säkerställa att infrastruktur för laddning finns där det behövs bör utbyggnad av 

infrastruktur ske utifrån ett fastställt trafikupplägg. 

 

Teknikutvecklingen på fordonsområdet går snabbt för närvarande och kan komma att 

innebära att utsläppsfria vätgasdrivna fordon eller vätgas/elhybridfordon kan bli aktuella 

under den kommande avtalsperioden. Det skulle innebära behov av ny infrastruktur även för 

vätgas. 

 

2.6  Beslutsprocess 

Förberedelserna för upphandling behöver utgå från tydliga förutsättningar när det gäller 

beslutsordning och finansiering av trafiken.  
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Vidare bör det säkerställas att knäckfrågor och viktiga vägval i upphandlingen kommer upp 

tidigt i beslutsprocessen för att undvika tidsnöd längre fram. Utgångspunkten är därför att 

beslut om upphandlingen tas i två steg. 

 

2.6.1 Steg 1 – Inriktningsbeslut 

Inriktningsbeslutet anger ramarna för upphandlingen, pekar ut vissa strategiska frågor och 

söker ett avgörande i dessa tidigt i processen. Inriktningsbeslutet ska utgå från ett fastställt 

trafikförsörjningsprogram och lägger grunden för utformning av trafikupplägg och 

upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget). 

 

Inriktningsbeslutet bör bland annat klarlägga 

 

• Upphandlingens mål och tidplan 

• Omfattning av den trafik som ska finansieras gemensamt 

• Omfattning av eventuella tillköp av trafik  

• Vilka huvudmän som uppdrar åt myndigheten att upphandla skolskjutstrafik 

• Avtalstid och eventuella optioner 

• Val av affärsmodell (incitaments- eller produktionsavtal) 

• Inriktning beträffande hur särskilda persontransporter ska samordnas med 

kollektivtrafiken såväl praktiskt som i avtal 

• Indelning av trafiken i avtal 

• Vilken trafik som behöver tillgång till infrastruktur för laddning 

• Fordonskrav 

• Tillåtna bränslen vid sidan av el 

• Pris-/ersättningsmodell 

• Modell för utvärdering av anbud 

2.6.2 Steg 2 – Genomförandebeslut  

Genomförandebeslutet innebär ett uppdrag åt myndigheten att genomföra upphandling och 

ingå avtal om allmän trafik. Genomförandebeslutet kan innehålla eller föregås av ett beslut 

om allmän trafikplikt. Delar av upphandlings-dokumenten kan ingå i underlaget för 

genomförandebeslutet. 

 

3. Myndighetens bedömning 

Myndighetens bedömning är att en planering inför nästa avtalsperiod som inriktas mot en 

trafikstart i december 2027 är att föredra. Skälen är följande. 

 

Förslaget till ny förbundsordning och förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram innebär 

stora förändringar. Tillsammans lägger de en ny grund för styrning och finansiering av 

länets kollektivtrafik, samt hur mål formuleras och hur trafiken ska planeras, utformas och 

utvecklas. Dock är dessa styrdokument ännu ej antagna av medlemmarnas fullmäktige 

respektive förbundsdirektionen. 

 

Förslaget till ny förbundsordning har tagits fram i bred enighet mellan förra 

mandatperiodens politiska ledning i regionen och kommuner. Flertalet av 

kommunalförbundets medlemmar har tydligt uttalat sitt stöd till syftet med de föreslagna 

förändringarna och några har antagit förslaget i sina fullmäktige. 

 

Det är önskvärt att processen för att revidera förbundsordningen fortsätter och kan slutföras 

under 2023 och att en ny förbundsordning därmed kan läggas till grund för realisering av ett 

reviderat trafikförsörjningsprogram och för arbetet med den kommande upphandlingen. 
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En inriktning mot en trafikstart i december 2026 skulle innebära att förberedelserna för 

upphandling skulle behöva starta utan dröjsmål och behöva vara klara i december 2026 för 

att säkerställa en trafikstart i december 2026. 

 

Arbetet skulle behöva bedrivas parallellt med den fortsatt processen för att revidera 

förbundsordningen och under osäkerhet om vad som faktiskt ska gälla beträffande styrning 

och finansiering av den trafik som ska upphandlas för den kommande avtalsperioden. Det 

måste bedömas som klart mindre önskvärt. 

 

Yrkande: 

Sara Nylund (S) yrkar att lägga till en att-sats: 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att förlänga trafikavtalen med optionsåret 2027. 

 

Bifall från Hans Forsberg (C). 

 

Förbundsdirektionen beslutar enligt Sara Nylunds yrkande. 

 
Föredragande: 

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör. 

Göran Anger, senior rådgivare. 

 

Expedieras till: 

Förbundets medlemmar 

 

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-11-22 Angående tidpunkt för att starta nästa 

avtalsperiod för den regionala busstrafiken 
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§ 173. Dataskyddsombud 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 
att utse Christer Näslund som dataskyddsombud för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och ersätter därmed Thomas 

Olsson. 

 

Bakgrund 

Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som 

kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är 

att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka 

skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att 

reglerna följs samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Myndighetens bedömning 

Till följd av att tidigare dataskyddsombud avslutade sin anställning hos 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har Thomas 

Olsson tillfälligt haft rollen som dataskyddsombud under tiden fram till dess nytt 

dataskyddsombud kunde utses. 

 
 
Föredragande: 

Thomas Olsson, chef verksamhetsstöd. 

 

Expedieras till: 

Förbundets medlemmar 

Förbundets revisorer 

 

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-11-18 Dataskyddsombud 
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§ 174. Svar på skrivelse angående ökade kostnader för Norrtågstrafiken 

Förbundsdirektionen beslutar 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att skicka redovisat svar på skrivelse angående ökade 

kostnader för Norrtågstrafiken till Trafikverket. 

 

Bakgrund 

Myndigheten har mottagit en skrivelse från Trafikverket gällande ökade kostnader för 

Norrtågstrafiken. I skrivelsen står att Trafikverket behöver ytterligare skriftligt underlag för 

att kunna bedöma ersättningsnivån gällande omförhandlat avtal. 

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 
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841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 22 av 22 

§ 175. Övriga frågor 

Förbundsdirektionen beslutar 

att lägga övriga frågor till handlingarna. 

Bakgrund 

X-linjen 

Hans Forsberg meddelar att efter att ha fått möjligheten att delta på webbinariet gällande  

X-linjen är Sundsvall intresserade av att prova detta.  

Myndighet hade tagit fram några förslag och Hans ställer frågan vart Sundsvall skulle 

kunna prova på detta.  

 

Förbundsdirektören säger att responsen var som vi önskade mycket positiv. Vi har några 

medlemmar som redan anmält sig för detta och det krävs en påse pengar från de 

medlemmarna. Vi vill testa detta innan nästa upphandling, men vi är samma lilla myndighet 

och har inte kapacitet att prova det på för många ställen. Kramfors och Timrå var snabba att 

meddela att de vill göra ett försök med detta. Vi måste ha en utvärdering på hur det ska 

fungera till nästa upphandling. 

 

Mathias Sundin säger att vi måste börja mynta olika begrepp, vi skulle behöva titta på 

närtrafik och kalla det här flextrafik. Flextrafik kan man ta in nästan vart som helst, men 

med olika upplägg.  Det skulle kunna vara ett komplement mot den linjelagda trafiken. 

 

Medlemsdialoger 2023 

Sara Nylund meddelar att i början på nästa år kommer hon som ny ordförande för 

direktionen tillsammans med tjänstemän att ha samtal med varje medlem. Nu ska vi samla 

alla som varit inblandade i olika processer. Ni ska ta med era kommunstyrelseordföranden 

och även tjänstepersoner som varit med i de olika processerna. Vi vill prata 

förbundsordning och trafikförsörjningsprogram så vi får processen med 

trafikförsörjningsprogrammet på plats och därefter förbundsordningen.  

 

Föredragande: 

Henrik Sendelbach, ordförande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

§ 176. Sammanträdet avslutas  
Ordförande avslutar mötet och önskar alla God Jul och ett Gott Nytt År.  
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Sid 1 av 10 

 

Datum 

2022-11-09  
 

 

  
  

Camilla Norberg, 070-231 83 20   

   

 

Beslutsuppföljning  

Ärende Beslut Möte Ansvarig Status Tidsplan 

Politik 

Direktion 

Mötesform 2023 att kommunalförbundets ordförande i 

december kallar till sammanträde för den 

nya förbundsdirektionen i början av januari 

2023 och tills presidievalen har förrättats, 

tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i nya förbundsdirektionen längst 

tid (ålderspresidenten).  

Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid som ledamot, ska den 

äldste av dem vara ålderspresident.  

 

§ 149 

2022-10-21 

Henrik Sendelbach   

Beredningsgrupp att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, 

Malin Svanholm och Hans Forsberg till 

beredningsgrupp för förbundsdirektionen. 

 

§ 216 

2019-12-13 

Per Wahlberg   
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Sid 2 av 10 

Revision 

Administration 

Hållplatser på 

anropsstyrd trafik 

att myndigheten får i uppdrag att se över 

hållplatser på anropsstyrd trafik och lämnar 

en återrapport till direktionen längre fram, 

§ 128 

2022-09-29 

Mathias Sundin   

Arbetsplats Viskan 
att myndigheten återrapporterar om mötet 

med Ånge kommun och Kriminalvården 

efter mötet ägt rum. 

§ 128 

2022-09-29 

Mathias Sundin   

Myndighetens behov av 

förstärkning 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att se 

över myndighetens behov av kompetens 

och förstärkning, 

att förbundsdirektören återkommer till 

direktionen med förslag på vilka delar som 

behöver förstärkas på myndigheten. 

 

§ 82 

2022-05-20 

   

Revidering av 

förbundsordning 

att ge myndigheten i uppdrag att 

fortsätta ha dialog med medlemmarna 

om förslaget till förbundsordning. 

 

§ 118 

2022-09-29 

Charlotta Hellhoff   

Revidering av 

förbundsordning och 

samarbetsavtal 

att överlämna förslaget till förbundsordning 

till medlemmarna och hemställa att de i 

sina respektive fullmäktigeförsamlingar 

antar densamma. 

 

§ 72 

2022-05-20 
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Sid 3 av 10 

Revidering av 

förbundsordning och 

samarbetsavtal 

att under förbundsdirektörens ledning 

starta och genomföra ett projekt 

avseende revidering av 

kommunalförbundets styrdokument 

och utse länets 

kommunstyrelseordföranden och 

regionstyrelseordförande (KSO/RSO) 

till projektets styrgrupp. 

 

att förbundsdirektionens ordförande 

utses som adjungerad i projektets 

styrgrupp. 

 

§ 44 

2021-04-16 

Charlotta Hellhoff   

Förbundsdirektörens 

uppdrag 

att förbundsdirektörens tidigare uppdrag 

från 2019 förändras och förtydligas i detta 

beslut, 

 

att förbundsdirektören tar fram ett förslag 

till ny kostnadsfördelningsmodell och är 

föredragande i kommunstyrelse-

ordförandena/ regionstyrelseordförande 

(KSO/RSO) gruppen, 

 

att kommunstyrelseordförandena/ 

regionstyrelseordförande (KSO/RSO) 

gruppen äger uppdraget som myndigheten 

arbetar efter, 

 

att förbundsdirektionen bildar en politisk 

styrgrupp för arbetet bestående av Per 

§ 110 

2020-06-23 

Charlotta Hellhoff   
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Sid 4 av 10 

Wahlberg, Malin Svanholm, Stefan Dalin 

samt Hans Forsberg, 

 

att kommunstyrelseordförandena/ 

regionstyrelseordförande (KSO/RSO) 

gruppens arbete återredovisas kontinuerligt 

på förbundsdirektionens sammanträden, 

att godkänna rapporten om 

förbundsdirektörens uppdrag, 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Marknad      

Internkontroll 

Internkontroll 2022 
att utföra internkontroll på 

återhämtningsgraden av biljettintäkter till 

budgeterad nivå vid återlagda 

reserestriktioner från FHM och RVN och 

vid fortsatt distansarbete hos många 

arbetsgivare i länet,  

 

att utföra internkontroll av effekterna av 

låg processdokumentation vid ofullständig 

processkännedom, 

 

att internkontrollen kopplat till processer 

främst kommer att innefatta processer inom 

ekonomi, IT samt även till viss del trafik, 

 

§ 172 

2021-12-15 

Thomas Olsson Återredovisning av internkontroll för 

2022 till förbundsdirektionens första 

sammanträde 2023. 
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Sid 5 av 10 

att uppdra till förbundsdirektören att 

återredovisa resultatet av 

internkontrollpunkterna ovan till 

förbundsdirektionens första sammanträde 

2023. 

 

Ekonomi      

Trafik 

Biljettsamverkan 

Trafikförändringar 

Upphandling  

Strategi 

Mål- och resursplan 

Taxor 

Pris- och produktutbud att myndigheten får i uppdrag att 

under 2023 se över pris- och 

produktutbudet. 

 

§ 117 

2022-09-29 

Charlotta Hellhoff   

Utvärdering Flex 10/30 att produkten Flex 10/30, i dess 

nuvarande form, kvarstår i 

biljettsortimentet till dess att den 

§ 144 

2022-10-21 

Charlotta Hellhoff   
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Sid 6 av 10 

planerade pris och produktutredning 

har genomförts. 

 

Prisjustering av 

kommunalförbundets 

reseprodukter 

att utifrån en marknadsmässig 

bedömning beslutas 

 

att frångå tidigare beslut om prishöjning 

enligt indexkorg och i stället genomföra en 

generell prishöjning på samtliga produkter 

om 5%,  

 

att periodkort län, samtliga Flex 10/30 

produkter och Härnösandskortet vuxen 

undantas från prishöjningar, 

 

att grundpriset på enkelbiljetter för 

relationer upp till 22 kilometer höjs med tre 

kronor i stället för med 5% enligt matris i 

underlaget. 

 

§ 148 

2022-10-21 

Charlotta Hellhoff   

Ändrat produktutbud 

inom Västernorrlands 

län 

att utifrån en marknadsmässig 

bedömning beslutas 

 

att reskassan som idag ger 10 % 

rabatt på enkelbiljetter inom länet ska 

avvecklas – i två steg enligt nedan – 

senast i samband med att vi byter 

system,  

 

att ett 10-resorskort som ger 10 % 

rabatt införs på reskort och i Din Turs 

§ 147 

2022-10-21 

Charlotta Hellhoff   

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 28 of 93.



BESLUTSUPPFÖLJNING 

 
 
 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress:  Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143  Viktoriagatan 16   222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge                          872 35 Kramfors    www.dintur.se  

 

Sid 7 av 10 

app som ett rabatterat alternativ till 

reskassan. 10-resorskortet gäller på 

Din Turs linjelagda busstrafik inom 

länet, 

 

att fördelningen av intäkterna från 10-

resorskortet i appen fördelas utifrån 

procentuellt resande på linje och tur. 

 

Avsteg från beslutad 

hantering av Norrlands-

resans taxa 

att utifrån en marknadsmässig 

bedömning beslutas 

 

att principen med att basera en 

prishöjning på föregående års 

indexutveckling frångås tillfälligt. 

Förslaget är att prishöjningen inför 

årsskiftet 2023 i Norrlandsresans taxa 

begränsas till 5 %, 

 

att reskassan som idag ger 15 % 

rabatt på Norrlandsresans biljetter ska 

avvecklas – i två steg enligt nedan – 

senast i samband med att vi byter 

system, 

 

att tills vidare ska ett 10-resorskort 

som ger 10 % rabatt införas på 

Norrlandsresan som ett rabatterat 

alternativ att marknadsföra för resa 

över länsgräns. 

 

§ 146 

2022-10-21 

Charlotta Hellhoff   
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Sid 8 av 10 

Subventionerade produkter 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Trafikförsörjnings-

program 

att ge förbundsdirektören i uppdrag 

att påbörja framtagandet av ett nytt 

trafikförsörjningsprogram. 

§ 97 

2021-06-21 

Charlotta Hellhoff 
  

Bolag 

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i 

Västernorrland AB 

att utse Paul Höglund, Stefan Dalin, 

Hans Forsberg och Henrik Sendelbach 

till arbetsgrupp inför fusionen med 

Bussgods i Norr. 

§ 143 

2022-10-21 

Anders Mjärdsjö, 

projektledare   

Bussgods i 

Västernorrland AB 

att för Region Västernorrland påtala 

behovet och vikten från samtliga 

medlemmar av att komma framåt i frågan 

gällande fusionen med Bussgods i Norr.   

att ovanstående paragraf direktjusteras. 

 

§ 83 

2022-05-20 

 
  

Bussgods i 

Västernorrland AB 

att ersättningen för projektledaren utgör 45 

% arvode (32 175 kr), utöver 

ordförandearvodet. Ersättningen utgår som 

längst till 2022-12-31 eller fram tills dess 

fusionsarbetet är klart,  

att projektledaren ansvarar för planering 

och genomförande av projektet och förfogar 

över bolagets ledning som stöd för dess 

§ 55 

2022-04-11 
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arbete. Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands ledning förväntas bistå 

med råd och stöd och projektledaren ska på 

begäran avrapportera pågående arbete med 

projektet till Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands direktion och löpande 

informera direktionens ordförande samt 

förbundsdirektör 

Bussgods i 

Västernorrland AB 

att uppdra till Anders Mjärdsjö, Maria 

Lärkfors och Henrik Sendelbach att 

utreda möjligheten att bilda en 

ekonomisk förening för de 

medlemmar som önskar kvarstå som 

ägare av Bussgods samt 

 

att utreda möjligheterna för den 

ekonomiska föreningen att överföra 

ägandet av bussgods samt 

 

att utreda möjligheten för den 

ekonomiska föreningen att köpa en 

tredjedel av aktierna i Bussgods i 

Norr, 

 

att i slutet av januari 2022 ha ett extra 

sammanträde i förbundsdirektionen 

för att kunna ta ställning till frågan om 

Bussgods framtid. 

 

§ 175 

 

2021-12-15 

Per Wahlberg 
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Bussgods i 

Västernorrland AB 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta 

fram en skrivelse (som inkluderar en risk- 

och konsekvensanalys) att skicka till 

regionen, för att få en dialog kring fortsatt 

hantering av Bussgods i Västernorrland 

AB. Skrivelsen ska även tillställas 

direktionen och övriga medlemmar. 

§ 127 

 

2021-09-29 

Charlotta Hellhoff 
  

Norrtåg AB 

Västernorrlands läns Trafik AB 

AB Transitio 

Svensk Kollektivtrafik 

Sobona 

Övrigt 
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Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer Inkommen Beslutsdatum Typ av ärende Beslut

Hand-

läggare Notering Avsändare/Sökande

Färdtjänsthandläggning Timrå
Förvaras hos färdtjänst-

handläggaren

T 22-103 2022-07-08 2022-10-24 FT Bifall TN "

T 22-122 2022-08-29 2022-10-18 FT + utredn S-vall Avslag AC "

T 22-132 2022-09-12 2022-10-13 FT Bifall TN "

T 22-133 2022-09-12 2022-10-12 FT Bifall AC "

T 22-141 2022-09-28 2022-10-06 FT+leds Bifall TN "

T 22-142 2022-10-03 2022-10-10 Förl FT Bifall JE "

T 22-143 2022-10-04 2022-10-18 FT Bifall AC "

T 22-144 2022-10-04 2022-10-17 FT+MU Bifall JE "

T 22-145 2022-10-05 2022-10-17 Förl FT+Ledsagare Bifall JE "

T 22-146 2022-10-06 2022-10-25 FT Bifall TN "

T 22-147 2022-10-10 2022-10-17 FT, leds + intyg sjukresa Bifall JE "

T 22-148 2022-10-11 2022-10-24 FT+MU Bifall JE "

T 22-149 2022-10-13 2022-10-18 FT Bifall AC "

T 22-150 2022-10-18 2022-10-27 FT Bifall TN "

T 22-151 2022-10-18 2022-10-27 FT+MU Bifall TN "

T 22-152 2022-10-24 2022-10-24 Förl FT+intyg Bifall JE "

T 22-153 2022-10-24 2022-11-07 FT+MU Bifall JE "

T 22-154 2022-10-24 2022-11-03 FT+MU Bifall Hpl TN Beviljas till/från hållplats "

T 22-155 2022-10-24 2022-10-24 FT Bifall JE "

T 22-157 2022-10-27 2022-11-07 Förl FT+MU Bifall JE "

T 22-158 2022-10-31 2022-11-08 Förl FT Bifall TN "

T 22-159 2022-11-02 2022-11-02 Förl FT+arb.resor Bifall TN "

T 22-160 2022-11-02 2022-11-07 Förl FT Bifall JE "

T 22-161 2022-11-02 2022-11-02 Förl FT Bifall TN
S1+ensamåkning+2 

ledsagare "

T 22-162 2022-11-02 2022-11-08 Förl FT+arb.resor Bifall TN "

T 22-163 2022-11-03 2022-11-09 FT Bifall TN "

T 22-165 2022-11-08 2022-11-09 FT+Arbetsresor Bifall TN "

T 22-166 2022-11-09 2022-11-16 Förl FT Bifall TN "
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T 22-167 2022-11-09 2022-11-16 RF höga kusten hotell Bifall TN
S1+ensamåkning+2 

ledsagare "

T 22-168 2022-11-09 2022-11-15 RF Tyresö Bifall TÅG TN
ansl.taxi, 4 FT annan 

kommun sthlm "

T 22-169 2022-11-10 2022-11-17 FT+MU Bifall TN "

T 22-170 2022-11-11 2022-11-18 Förl FT Bifall TN "

T 22-171 2022-11-14 2022-11-14 Ändring av bef tillstånd Bifall JE Ensamåkning "

T 22-172 2022-11-14 2022-11-22 Förl FT Bifall TN "

T 22-173 2022-11-14 2022-11-22 Förl FT Bifall TN "

T 22-174 2022-11-14 2022-11-21 Förl FT+ställföreträdars Bifall JE "

T 22-176 2022-11-18 2022-11-23 FT+MU Bifall TN "

2022-11-10 2022-11-10 FT annan kommun Bifall AC 2 biljetter Sthlm "

2022-11-10 2022-11-10 FT annan kommun Bifall AC 2 biljetter Sthlm "

Färdtjänsthandläggning Ånge
A 22-099 2022-09-06 2022-10-05 FT Bifall TN "

2022-10-06 2022-10-06 FT annan kommun Bifall TN
20  biljetter Sthlm tom 

221231 "

A 22-107 2022-09-29 2022-10-10 Förl FT Bifall JE "

A 22-108 2022-10-03 2022-10-10 RF Hennan Bifall AC "

A 22-109 2022-10-03 2022-10-10 RF Östersund Bifall AC "

A 22-110 2022-10-10 2022-10-12 RF Birsta Bifall AC "

A 22-111 2022-10-10 2022-10-12 RF Birsta Bifall AC S1+2 leds. "

A 22-112 2022-10-10 2022-10-12 RF Birsta Bifall AC S1+1 leds. "

A 22-114 2022-10-12 2022-10-12 RF Sundsvall Bifall AC S1+2 leds. "

A 22-113 2022-10-10 2022-10-13 leds+MU Avslag TN Ledsagare "

A 22-063 2022-06-13 2022-10-17 FT Bifall TN "

A 22-078 2022-07-08 2022-10-17 FT+leds Bifall TN "

A 22-117 2022-10-27 2022-10-28 FT Bifall TN "

A 22-115 2022-10-24 2022-10-31 FT+MU Bifall TN "

A 22-119 2022-11-01 2022-11-02 RF Umeå Bifall TN TÅG+Ledsagare "

A 22-116 2022-10-27 2022-11-07 FT+leds Bifall JE "

A 22-118 2022-10-31 2022-11-07 FT+MU Bifall TN "

A 22-118 2022-10-31 2022-11-07 Ledsagare Avslag TN "

A 22-122 2022-11-07 2022-11-14 FT Bifall JE "

A 22-123 2022-11-09 2022-11-14 Förl FT+Ledsagare Bifall JE "

A 22-124 2022-11-09 2022-11-14 Ledsagare Bifall JE "

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 34 of 93.



A 22-125 2022-11-10 2022-11-15 RF Revsund Bifall TN S1 "

A 22-121 2022-11-07 2022-11-23 FT Bifall TN "

Färdtjänsthandläggning Kramfors
2022-10-03 2022-10-03 FT annan kommun Bifall TN 2 biljetter Uppsala "

K 22-162 2022-09-21 2022-10-04 FT+Ledsagare Bifall TN "

2022-10-05 2022-10-05 FT annan kommun Bifall TN 10 biljetter Helsingborg "

K 22-169 2022-10-05 2022-10-05 FT+MU Bifall TN Arb resor Härnösand "

K 22-167 2022-10-03 2022-10-10 RF Bräcke Bifall JE Taxi "

K 22-173 2022-10-11 2022-10-13 RF+reg utdrag ställföreträdare Bifall TN "

K 22-165 2022-09-28 2022-10-17 Förl FT Bifall TN "

K 22-172 2022-10-10 2022-10-19 RF Karlstad Bifall TN Tåg + Taxi "

K 22-176 2022-10-12 2022-10-19 RF Timrå Bifall AC "

K 22-177 2022-10-17 2022-10-19 FT+leds Bifall AC "

K 22-139 2022-07-27 2022-10-24 FT Bifall TN "

K 22-174 2022-10-11 2022-10-24 Förl FT Bifall JE "

K 22-170 2022-10-06 2022-10-26 FT+anteckning Bifall AC "

K 22-175 2022-10-12 2022-10-26 FT+demensutr Bifall AC "

2022-10-26 2022-10-26 FT annan kommun Bifall AC 2 biljetter Stockholm "

2022-10-26 2022-10-26 FT annan kommun Bifall AC 2 biljetter Stockholm "

K 22-186 2022-10-27 2022-10-27 Förl FT Bifall TN "

K 22-178 2022-10-19 2022-10-28 FT Bifall TN "

K 22-178 2022-10-19 2022-10-28 Ledsagare Avslag TN "

K 22-179 2022-10-24 2022-10-31 FT+MU Bifall TN "

K 22-181 2022-10-24 2022-10-31 FT Bifall TN "

K 22-182 2022-10-24 2022-10-31 RF Österbybruk Bifall JE Taxi "

K 22-171 2022-10-07 2022-11-01 FT+MU Avslag TN
Synpunkter uts 221026, oss 

tillhanda senast 221111 "

K 22-183 2022-10-24 2022-11-01 RF Sandarne Avslag TN "

K 22-184 2022-10-25 2022-11-02 FT Bifall TN "

2022-11-03 2022-11-03 FT annan kommun Bifall TN
6 biljetter Nässjö, 4 

biljetter stockholm "

K 22-187 2022-10-31 2022-11-07 Förl FT+MU Bifall JE "

K 22-189 2022-11-07 2022-11-10 FT+MU Bifall AC "

K 22-190 2022-11-07 2022-11-11 FT+MU Bifall AC "
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K 22-191 2022-11-08 2022-11-14 FT+LU+ställföretr.skap Bifall JE "

K 22-192 2022-11-11 2022-11-17 FT+anteckn från Hc Höga KustenBifall TN "

K 22-192 2022-11-11 2022-11-17 Ledsagare Avslag TN "

K 22-195 2022-11-15 2022-11-21 FT+leds Bifall JE "

K 22-196 2022-11-15 2022-11-21 Förl FT Bifall JE "

K 22-197 2022-11-15 2022-11-21 FT,arbetsresor+ställföreträdars Bifall JE "

K 22-202 2022-11-21 2022-11-21 FT Bifall JE "

K 22-188 2022-11-01 2022-11-23 FT Bifall TN "

K 22-198 2022-11-16 2022-11-23 FT Bifall TN "

K 22-199 2022-11-17 2022-11-23 FT+MU Bifall TN "

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande
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DELEGATIONSBESLUT 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

Sid 1 av 3 

 Datum 

2022-11-29  
Diarienr 

22/00117 
  

 

Camilla Norberg 

  

070-231 83 20   
 

Datum Beslutande Rubrik Beslut Beslut enligt 

delegationsordnings-

punkt * 

Kommentar Diarienummer 

2022-10-06 Förbundsdirektör Tillsvidareanställning Affärsutvecklare 24 Nyanställning 

från 2023-01-30 

Finns i 

personalakt 

2022-10-25 Förbundsdirektör Remissyttrande Remissvar ökad nationell tillgång 

till kollektivtrafikens biljetter 

5  22/00463-3 

2022-10-26 Förbundsdirektör Remissyttrande Remissvar samrådshandlingar väg 

684, Centrumåtgärder Söråker 

5  21/00319-6 

2022-11-02 Förbundsdirektör Remissyttrande Remissvar regionalt 

trafikförsörjningsprogram 

Norrbotten 

5  22/00510-2 
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DELEGATIONSBESLUT 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

Sid 2 av 3 

Delegationsordning beslutad 2020-02-26 * Beslut enligt 

delegationsordningspunkt 

Återredovisas ej 

Myndighetsutövning   

Befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter 1  

Avvisning av för sent inkommet överklagande. 24§ förvaltningslag (1986:223) 2  

Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 3 X 

Omprövning av beslut. Förvaltningslag (1986:223) 4  

Yttrande över remisser 5  

Övriga yttranden 6  

Gallring av handlingar 7 X 

Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 8 Redovisas särskilt 

Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda 

medlemmar godkänt finansiering 

9  

Ekonomiärenden   

Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret 10  

Ingående av leasingavtal inom budget 11 X 

Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål 

- högst 2 prisbasbelopp 

- mer än 2 prisbasbelopp 

12 X 

Beslutsattestering 13 X 

Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda 14 X 

Upphandling och inköp   

Tecknande av ramavtal 15 X 

Antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget 16 X 

Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm.   

Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa 17  

Investeringar   

Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget 18 X 

Representation   

Representation och externa uppvaktningar 

- högst 2 500 kronor ordförande 

- högst 20 000 kronor per tillfälle 

- högst 6 000 kronor per tillfälle 

19  

 

X 
X 

H/R   

Anställning av förbundsdirektör  
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst 

Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör 

Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör 
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör 

Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir 

20  

Personalärenden   

Inrätta/dra in befattningar 21  

Återbesättande av ledig befattning 22  

Omplacera 23  

Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid   

Annan personal än förbundsdirektör inom ramen för budget 24  
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DELEGATIONSBESLUT 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

Sid 3 av 3 

Vikarier 25  

Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd   

Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än förbundsdirektören 26  

Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet   

Tjänstledighet förbundsdirektör 27  

Semester förbundsdirektör 28 X 

Tjänstledighet och semester 29 X 

Beviljande föräldraledighet 30 X 

Pensioner och andra ersättningar (alla personalkategorier)   

Beslut om särskild avtalspension förbundsdirektör 31  

Beslut om särskild avtalspension övrig personal 32  

Kollektivavtal   

Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt samt att med bindande verkan träffa kollektivavtal 33 X 

Arbetsmiljö   

Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet 34 X 
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Protokoll/Skrivelser/Delgivningar 

 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

 

- 

 

 
Camilla Norberg 
070-231 83 20 

Datum 

2022-11-30  

Typ av handling Avsändare Datum Diarienummer Ankomstdatum 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Funktionsrätt i Västernorrland 2022-10-10 21/00347-17 2022-10-10 

Anteckningar ägarrådsmöte AB Transitio 2022-09-15 22/00115-2 2022-10-13 

Protokollsutdrag Sammanställning av yttranden över remiss 

Trafikanalys Birsta handelsområde 

Nämnden för hållbar utveckling 2022-10-05 22/00103-5 2022-10-17 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Synskadades riksförbund (SRF) 2022-10-17 21/00347-18 2022-10-17 

Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 2022-10-05 

Remiss Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag_ Ökad 

nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

Nämnden för hållbar utveckling 2022-10-05 22/00463-2 2022-10-18 

Protokollsutdrag Yttrande över kommunalförbundets förslag till 

ny förbundsordning och samarbetsavtal mellan medlemmarna 

Nämnden för hållbar utveckling 2022-10-05 21/00232-33 2022-10-18 

Protokollsutdrag remissvar Regionalt Trafikförsörjningsprogram Regionala utvecklingsnämnden 

Region Jämtland Härjedalen 

2022-10-18 21/00347-21 2022-10-20 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Höga Kusten Destinationsutveckling 2022-10-24 21/00347-23 2022-10-24 

Styrelseprotokoll Norrtåg AB 2022-10-04 22/00132-11 2022-10-24 
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Protokoll/Skrivelser/Delgivningar 

 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2022-08-31 Förbundets revisorer 2022-10-24 22/00469-3 2022-10-24 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Sveriges pensionärsförbunds 

distriktsstyrelse (SPF) 

2022-10-25 21/00347-25 2022-10-25 

Remissvar trafikförsörjningsprogram SJ 2022-10-25 21/00347-26 2022-10-25 

Protokollsutdrag remissvar trafikförsörjningsprogram Region Västerbotten 2022-10-13 21/00347-29 2022-10-27 

Konstituerande styrelseprotokoll AB Transitio 2022-10-20 22/00091-4 2022-10-31 

Styrelseprotokoll Bussgods i Västernorrland AB 2022-10-26 22/00172-7 2022-11-01 

Protokoll extra bolagsstämma Västernorrlands läns Trafik AB 2022-10-17 22/00308-4 2022-11-01 

Protokollsutdrag valärenden Regionfullmäktige 2022-10-18 18/00742-16 2022-11-01 

Protokollsutdrag valärenden ledamöter direktionen 2023-2026 Ånge kommunfullmäktige 2022-10-31 22/00531-1 2022-11-03 

Protokollsutdrag Revidering av förbundsordning och 

samarbetsavtal 

Timrå kommunfullmäktige 2022-10-31 21/00232-34 2022-11-08 

Protokollsutdrag remissvar trafikförsörjningsprogram Härnösands kommunstyrelse 2022-11-01 21/00347-31 2022-11-08 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Sollefteå kommun 2022-11-08 21/00347-33 2022-11-10 

Protokollsutdrag Revidering av förbundsordning och 

samarbetsavtal 

Sundsvalls kommunfullmäktige 2022-10-31 21/00232-35 2022-11-11 
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Protokoll/Skrivelser/Delgivningar 

 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

 

Protokollsutdrag remissvar trafikförsörjningsprogram Timrå kommunstyrelse 2022-11-08 21/00347-35 2022-11-11 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Kommunal Mellersta Norrland 2022-11-14 21/00347-36 2022-11-14 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Sametinget 2022-11-14 21/00347-37 2022-11-14 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Höga Kusten Turism AB 2022-11-14 21/00347-38 2022-11-14 

Protokollsutdrag remissvar trafikförsörjningsprogram Sundsvalls kommunstyrelse 2022-11-14 21/00347-43 2022-11-14 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Länstrafiken Norrbotten 2022-11-14 21/00347-44 2022-11-14 

Remissvar trafikförsörjningsprogram PRO City i Sundsvall 2022-11-15 21/00347-47 2022-11-15 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Mittuniversitetet 2022-11-15 21/00347-49 2022-11-15 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Trafikverket 2022-11-15 21/00347-51 2022-11-15 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Länsstyrelsen Västernorrland 2022-11-16 21/00347-53 2022-11-16 

Protokollsutdrag Trafikförändringsförslag linje 120 efter svar från 

KTM 

Timrå kommunstyrelse 2022-11-08 22/00416-4 2022-11-18 

Protokollsutdrag sammanträdesdagar 2023 Sundsvalls kommunstyrelse 2022-11-14 22/00561-1 2022-11-21 

Remissvar trafikförsörjningsprogram Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Norrbotten 

2022-11-22 21/00347-56 2022-11-22 
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Protokoll/Skrivelser/Delgivningar 

 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se  

 

 

 

Protokollsutdrag Remissvar trafikförsörjningsprogram Ånge kommunstyrelse 2022-11-23 21/00347-60 2022-11-23 

Framställan subventionerade ungdomskort Örnsköldsviks kommun 2022-11-28 22/00574-1 2022-11-25 

Begäran om utökat antal biljetterminaler Sollefteå kommun 2022-11-15 22/00576-1 2022-11-29 

Styrelseprotokoll Norrtåg AB 2022-11-11 22/00132-12 2022-11-29 

Protokollsutdrag Remissvar trafikförsörjningsprogram Region Västernorrland Nämnden för 

hållbar utveckling 

2022-11-22 21/00347-63 2022-11-30 

Protokollsutdrag Finansiering av utredning av förutsättningarna 

på övre Ådalsbanan 

Region Västernorrland Nämnden för 

hållbar utveckling 

2022-11-22 22/00579-1 2022-11-30 
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 SAMMANSTÄLLNING 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se
  
 

Sid 1 av 22 

 

Sammanställning av remissvar för Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2023-2030 

 

1. Bakgrund 

Arbetet med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram påbörjades i november 2021. 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har ansvarat för arbetet 
men har även involverat andra företag och organisationer. Dialoger, workshops och samråd har 
genomförts under perioden november 2021 – juni 2022. Mer information om processen finns i 
bilaga 7-Processbeskrivning till Trafikförsörjningsprogrammet. 

2. Remissförfarandet 

Remissförfarandet utvecklades succesivt utifrån de inspel som mötena bidrog med. Efter sista 
samrådsmötet med näringslivet i juni utformades den remissversion som skickades ut den 15 
augusti med inbjudan att inkomma med synpunkter till 48 organisatorer och företag. Remisstiden 
sattes till perioden 15 november. I bilaga 1 finns en redovisning på de organisationer som har 
bidragit och varit delaktiga i framtagandet av remissförfarandet samt de instanser som har fått 
möjlighet att lämna in synpunkter. 

Kommunalförbundet har bearbetat alla inkomna synpunkter och förslag till förändringar av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisar i samrådsredogörelsen en sammanställning av de 
synpunkter som inkommit.  

Huvuddokumentet är färdiga förslaget till slutversion. Dokuments åtta bilagor är fortsatt ett 
arbetsmaterial där det kvarstår vissa justeringar och kompletteringar. Den slutliga versionen av 
bilagorna föreslås bli antagna på möte i Din Turs direktion i början av 2023.  

Handläggare: 
Sofia Moberg, trafikstrateg 

Datum 
2022-11-23  

Diarienr 
21/00347 
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 SAMMANSTÄLLNING 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se
  
 

Sid 2 av 22 

3. Remissvar 

Totalt 24 remissvar har inkommit. Dessa redovisas nedan i bokstavsordning. I de fall synpunkter har 
lämnats så finns även en återkoppling från Kommunalförbundet. I slutet av dokumentet finns en 
sammanställning av respektive dokuments inarbetande justeringar. 

Funktionsrätt Västernorrland 
Funktionsrätt Västernorrland lyfter följande punkter i sitt remissvar: 

• Ett stort och gediget material som bör brytas ner i flera delmål. 
• Ansvarsfördelningen bör tydligt framgå så att brukare/patienter vet vem de ska vända sig till.  
• Ökad tillgänglighet bör ske i bred samverkan med kontinuerliga dialoger. 
• Hur sker implementeringen av Hela-resan-perspektivet? Bör tydligare framgå vem som har 

ansvaret som utövare och en uppföljning för att resenären ska känna sig trygg.  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
KTM avser att revidera strukturen av mål och resursplan utifrån det förslag till 
trafikförsörjningsprogram som är presenterat vilket organisationens aktiviteter och verksamhetsplan 
för kommande år kommer att utgå från trafikförsörjningsprogrammets mål och brytas ner i olika 
aktiviteter och delmål. Vidare avser KTM att återinföra de brukarråd med plan på att träffa 
funktionsorganisationerna i Västernorrland två gånger per år för samverkan kopplat till 
tillgänglighet.  

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Ansvarsfördelning 
• Bred samverkan och kontinuerliga dialoger 

Härnösands kommun 
Sammanfattningsvis har följande remissvar lämnades av Härnösands kommun där även HEMAB har 
lämnat yttrande: 

• Övergripande mål om marknadsandelen som kollektivtrafiken bör ha 2030. 
• Enklare beskrivning av kombinerad mobilitet. 
• Målvärde för nuläge och till 2030 bör skrivas ut i dokumentet. 
• Roller och ansvar får gärna beskrivas närmare. 
• Fritidsresor bör prioriteras högre med hjälp av ekonomiska resurser och aktörssamverkan. 
• Beskrivning gällande trafikplanen gör det svårt att få en klar bild över hur en enskild 

medlem ska kunna köpa till billigare eller mer omfattande trafik i de fall 
kostnadsfördelningsmodellen tillämpas för all trafik i länet. 

• I förslaget till förbundsordning finns ingen beskrivning av trafikprinciper. 
• Tveksam till de förslag om att fordonskontrollerna överlämnas till trafikoperatören. 
• Depåer som ägs av det allmänna och hyrs ut till trafikoperatörer är att föredra, detta torde 

öppna möjligheten för fler aktörer att lämna anbud på trafik samt skapa förutsättningar att 
tillskapa den infrastruktur som behövs för olika drivmedel. Dock finns det tidsmässiga 
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hinder att genomföra en sådan förändring till nästa trafikupphandling. Frågan bör skyndsamt 
hanteras. 

• Kommunen tillsammans med HEMAB ställer sig kritiska till användningen av kraven och 
definitionerna i målsättningen för kollektivtrafiken enligt Clen Vehicle Directive då kravet 
fokuserar på utsläppen från avgasröret utan hänsyn till den faktiska klimatpåverkan som ett 
drivmedel har under sin livstid. Utifrån nuvarande skrivning diskvalificeras biogasen och 
KTM rekommenderas att ändra skrivningar som erkänner biogas som ett långsiktigt hållbart 
bränslealternativ.  

• Persontrafik på Övre Ådalsbanan under mandatperioden och helgtrafik på linjer som 
trafikerar viktiga knutpunkter i Höga kusten.  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Ett övergripande mål avseende marknadsandel finns i bilaga 6 och en tydligare beskrivning av 
kombinerad mobilitet i bilaga 3. Målvärden och indikatorerna har vi valt att lägga i en bilaga för att 
hålla huvuddokumentet av programmet kort och koncist.  

Gällande roller och ansvar hänvisar KTM till punkt 8.1 i huvuddokumentet samt att en närmare 
beskrivning inte kommer kunna göras fören en ny förbundsordning är på plats.  

De prioriteringar som har gjort av resenärer i trafikförsörjningsprogrammet är grundat på resultat av 
de dialoger som först under processen i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet. 

Parallellt med framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet har förslag på en ny förbundsordning 
med en ny kostnadsfördelningsmodell arbetas fram som avser att hantera tillköp av trafik. Ett 
politiskt beslut fattades även att inte ta med trafikprinciperna i förbundsordningen.  

Inga beslut är tagna om att lämna över ansvaret av fordonskontroller till trafikoperatörerna, framtida 
arbetssätt måste fortsatt utredas. 

KTM avser att under början på 2023 påbörja arbetet med en depåutredning inför kommande 
trafikupphandling som är ett arbete som bör ske i nära samverkan med förbundets medlemmar.  

Gällande framtidens drivmedel går såväl fordonsutvecklingen som politiska beslut tydligt mot 
nollemissionstrafik. I de dialoger som genomförts har majoriteten av förbundets medlemmar ställt 
sig bakom denna inriktning. 

KTM tar med sig synpunkten om persontrafik på övre Ådalsbanan till Norrtåg för att hanteras inom 
ramen för tågstrategin. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Behoven och utmaningarna 
• Insatser för beteendeförändringar 
• Sociala barriärer i behov av att vägas in 
• Om formulerat till inriktningsmål 
• Aktörer som Din Tur samverkar med 
• Regionala infrastrukturplanen som ett dokument att förhålla sig till 
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• Länets hållplatser som större målpunkter 
• Trafikprinciper och trafikeringsprinciper 
• Trafikutbud på parallella sträckor 
• Elförsörjningen av HPL på statligt vägnät 
• Statlig medfinansiering 

Höga Kusten Destinationsutveckling 
Följande remissvar lämnades av Höga Kusten Destinationsutveckling: 

• Besöksnäringsperspektivet måste genomsyra alla delar av dokumentet. 
• Besöks- och fritidsresor bör inte ha lägre prioritet än arbetsresor. 
• Ändra indikatorn från ”pendling till kommunhuvudort” till ”pendling till arbetsplats”. 
• Beskriv hur kollektivtrafiken ska kunna ta med cykel, skidor och bagage. 
• Lyfta fram tågtrafik mellan Östersund-Umeå. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Programmet anger att samverkan med näringslivet ska utvecklas för att bidra till länets utveckling. 
Nuvarande prioritering av restyper utgår från de dialoger som genomförts i framtagandet av 
programmet. Beskrivning om hur kollektivtrafiken ska hantera bagage som tillkommer vid olika 
typer av exempelvis fritidsresor avses att hanteras i den marknadsplan som KTM kommer att arbeta 
fram under 2023. 

Ändring av indikatorn till ”pendling till arbetsplats” kommer ej göras då KTM ser svårigheter med 
att följa upp denna indikator. Föreslagen indikator vidhålls. 

Angående tågtrafik på övre Ådalsbanan har Kommunalförbundets medlemmar inte enats om 
inriktningen i denna fråga varav den hänvisas till pågående tågstrategi. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Indikatorerna 
• Hur kombinerad mobilitet ska utvecklas 
• Resurs och finansiella förutsättningar 
• Säsongsanpassad kollektivtrafik 
• Kopplingar mellan trafikslag 

Höga Kusten Turism 
Höga Kusten Turism har lämnat följande remissvar: 

• Besöks- och fritidsresor bör inte ha lägre prioritet än arbetsresor. 
• Hur mäts besökares betyg på kollektivtrafiken? 
• Behov av mer trafik i Höga Kusten områden. 
• Lyfta vikten av trafik mellan Östersund-Umeå. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Nuvarande prioritering av restyper utgår från de dialoger som genomförts i framtagandet av 
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programmet. Avseende att mäta besökares betyg på kollektivtrafiken avser KTM att hantera detta i 
en kommande marknadsplan som planeras att tas fram under 2023. Vidare kommer genomlysning av 
trafik ske utifrån föreslagna principer tillsammans med förbundets medlemmar varav behovet av 
trafik till Höga kusten kommer att hanteras.  

Angående tågtrafik på övre Ådalsbanan har Kommunalförbundets medlemmar inte enats om 
inriktningen i denna fråga varav den hänvisas till pågående tågstrategi. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Beskrivning av mobilitetslösningar 
• Finansiella förutsättningar 
• Säsongsanpassad kollektivtrafik 
• Kollektivtrafik till större evenemang 
• Marknadsföring av anropsstyrd trafik 
• Koppling mellan trafikslag 
• Information på fler språk 

Kommunal 
Kommunal lyfter att mer tid i tidtabellen behöver prioriteras för att möjliggöra byten. Att utföra 
kollektivtrafiken i egen regi bör utredas samt behöver KTM se över alternativa betalningsformer som 
ersätter dagens dyrbara och tidskrävande visering. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
I de dialoger som genomförts i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet har inte nolltaxa lyfts 
som ett realistiskt alternativ. Vidare har inte heller att bedriva trafik i egen regi diskuterats som ett 
alternativ av prioritet.  

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Tydligare plan för framkomlighet 

Kramfors kommun 
Kramfors kommun lämnar följande svar i sitt remissutlåtande: 

• Målsättningarna som anges är rimliga men det är viktigt att de utbud som föreslås för 
framtiden matchar målsättningarna.  

• De insatsområden som förespråkas för Kramfors kommun är i sammanhanget små och nya 
utbudet innebär färre och försämrade avgångar.  

• Linje 50 saknas i principutbudet. Kommunen önskar att dagens buss- och tågutbud bibehålls 
på nuvarande nivå. 

• Ambitionshöjningarna bör innebära:  
o Persontrafik på övre Ådalsbanan  
o Införande av helgtrafik på linje 50 och linje 217 
o Utbudet på Botniabanan måste möjliggöra arbetspendling till och från Kramfors. 
o Åstadkomma ett förbättrat tågutbud med biljettsamarbete med kommersiella aktörer. 
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• Utöver befintligt utbud anser kommunen att detta är den miniminivå som ska ingå i ett 
gemensamt upplägg. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Varken i trafikförsörjningsprogrammets huvuddokument eller i bilaga 3 – Trafikplan beskrivs någon 
linje. Ett nytt linjenät kommer att arbetas fram utifrån framtagna trafikprinciper. Angående tågtrafik 
på övre Ådalsbanan har Kommunalförbundets medlemmar inte enats om inriktningen i denna fråga 
varav den hänvisas till pågående tågstrategi. 

Länstrafiken i Norrbotten 
Länstrafiken i Norrbotten lämnar följande remissvar: 

• Enligt programmets skrivning om bussgods kommer den ej vara en del av kollektivtrafiken 
framåt, denna skrivning är ej förenligt med ett eventuellt delägarskap i Bussgods i Norr AB. 

• Vad menas med självkostnadspris för skolresor?  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Programmet är utformat för att utveckla persontrafik utifrån genomförda dialoger. Frågan om 
delägarskap om Bussgods i Norr AB kommer att hanteras separat. Utformningen av 
kostnadshantering för skolresor kvarstår att fastställa, detta kommer att ske i dialog med våra 
medlemmar. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Språk och rättstavningar 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Följande punkter lyftes av Länsstyrelsen Västernorrland: 

• Har omfattningen av olika insatser legat till grund för ambitionerna för kriterierna i valet av 
indikatorer?  

• Vilka avvägningar har gjorts och hur kommer en prioritering mellan olika insatser ske? 
• Hur ser ambitionen på närtrafik ut? 
• Tydligare besöksnäringsperspektiv behövs i dokumenten. 
• Besöksnäringen prioriteras inte i trafikutbud. 
• Omformulera text i hållplatshandboken om trygg påstigning 
• Möjlighet att ta med cykel och skidor på bussen 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Ambitionsnivåerna är satta baserat på länets förutsättningar och planerade insatser. Insatserna utgår 
från identifierade behov och genomförandet kommer att specificeras i kommande MRP och de 
slutliga prioriteringarna sker genom politiska beslut. 

Närtrafiken kommer att utredas, testas och succesivt implementeras. Ambitionsnivån styrs av 
medlemmarnas finansiering. Gällande tydligare näringslivsperspektiv i dokumenten utgår 
programmet prioritering utifrån de dialoger som genomförts i samband med framtagandet. Vidare 
redovisas trafikprinciper i programmet där målpunkter är en dimensionerande faktor. 
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KTM har valt att bibehålla nuvarande skrivning gällande trygg påstigning i Hållplatshandboken. 

Gällande möjligheten att ta med sig bagage på bussen så som cykel och skidor kommer denna fråga 
att hanteras i KTM kommande arbete med att ta fram en marknadsplan under 2023. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Hur föreslagna åtgärder bidrar till måluppfyllelse 
• Förtydligande av hållbarhetsaspekterna 
• Kollektivtrafikens bidragande till god och jämlik hälsa 
• Lyfta samhällsvinster i bilaga 1 
• Ta höjd för klimatanpassningar kopplat till infrastruktur, bilaga 1 
• Förtydliga hur gruppers behov säkerställs 
• Rättighetsperspektiv samt utveckla delen om dialog i bilaga 2 
• Omformulerad text om tillgänglighet, bilaga 2 
• Målpunkts beskrivning, bilaga 3 
• Information på olika språk 

Mittuniversitetet 
Mittuniversitetet lämnade följande remissvar: 

• Beskriv tydligare hur kollektivtrafiken ska integreras i planeringsprocesser för att möjliggöra 
trafikering till etablering av verksamheter och bostäder. 

• Indikatorer saknas för tågtrafik och delvis för växande region. 
• Tydligare beskrivning av roller och ansvar i organisationen. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Mittuniversitets synpunkter har hanterats programmets olika delar. 

Pro City 
Pro City lyfter följande punkter i sitt remissvar: 

• Målen är inte mätbara, mätbarheten ska återfinnas i indikatorerna som inte är tillräckligt 
specifika och ett stort antal indikatorer saknas vilket gör att det ej går att ta ställning till om 
det är tillräckliga eller tydliga. 

• Resenärer är ej en homogen grupp och alla olika typer av resenärer bör ges möjlighet att 
redovisa sina behov av kollektivtrafiken. 

• Det är svårt att utläsa kollektivtrafikens viktiga samhällsfunktion att underlätta för 
människor som inte har tillgång till bil att ta sig till arbete, utbildning, service och 
fritidsaktiviteter. Samt att det bidrar till minskad klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa. 

• Saknar kopplingen till länets RUS. Länet är ett av de mest glesbebyggda och eftersatt med 
dåligt utbyggd kollektivtrafik.  

• Funktionellt och sammanhållet system krävs, i dagsläget saknas det då det bland annat inte 
går at köpa en gemensam biljett för en resa där byte mellan taxi och buss sker. 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Målen är inriktningsmål varav indikatorer har lagts till för att göra målen mätbara. 
Kommunalförbundet avser att under 2023 ta fram en marknadsplan där en genomlysning av resvanor 
kopplat till olika resenärer kommer att ingå. Övriga synpunkter hanteras i dokumentens olika delar. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Indikatorerna har setts över 

Region Jämtland Härjedalen 
Följande remissvar lämnades av Region Jämtland Härjedalen: 

• Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram ger en bra bild av mål och utmaningar för 
kollektivtrafiken och ser inga behov av kompletteringar av underlaget. 

• Ser framemot att utveckla samverkan och ser positivt på ett fortsatt samarbete kring 
länsgemensamma frågor. 

Region Västerbotten 
Region Västerbotten lämnar följande remissvar: 

• Programmet skulle vinna på att begränsa antalet indikatorer, vissa indikatorer är i vissa fall 
motstridiga. 

• Beskrivningen av roller och ansvar utgår från en förändrad förbundsordning. Om detta inte 
sker bör det finnas en planering för hur roller och ansvar i så fall kommer se ut. 

• Norrtåg kan komma att påverkas av en ny förbundsordning då fler parter blir involverade i 
tågtrafiken. 

• Förhållningssättet av bussgods i kollektivtrafiken är inte förenligt med delägarskap i 
Bussgods i Norr AB. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Såväl trafikförsörjningsprogrammet som förbundsordning syftar till ett mer gemensamt 
sammanhållet kollektivtrafiksystem som i sin tur samspelar med omkringliggande län. Processen för 
ny förbundsordning fortgår under 2023. Trafikförsörjningsprogrammet är utformat för att utveckla 
persontrafiken utifrån genomförda dialoger. Frågan om eventuellt delägarskap i Bussgods i Norr AB 
hanteras separat. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Indikatorerna 
• Genomförandeplanen 

Region Västernorrland 
Följande remissvar lämnades av Region Västernorrland: 

• Programmet kan stärkas genom tydligare identifiera primära målgrupper, ex arbetspendlare 
och deras perspektiv och behov. 
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• Programmet har inte samma tydlighet rakt igenom och skulle tjäna på att utformas mer 
likartat, mer sammanfattande och konkret med vad bristerna är, vad som avses göras, det 
bedöms leda till, när de ska göras och vad det kan tänkas kosta. 

• I programmet definierar förbundet ett mål om att kostnadstäckningsgraden ska öka till 17 
fram till 2030. Regionen menar på att det är avgörande att höja kostnadstäckningsgraden till 
åtminstone 30 procent inom programperioden.  

• Det kan bli svårt at kommunerna och regionen att finansiera en utvecklig av systemet utan 
omfattande åtgärder. Frågan är om programmet är samhällsekonomiskt gynnsamt? 

• Nuvarande remissversion saknar åtgärder för beteendeförändringar och 
marknadsföringsåtgärder.  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Arbetspendlare är den tydligaste och mest prioriterade målgruppen i programmet utifrån de dialoger 
som genomförts i samband med framtagandet. Gällande kostnadstäckningsgraden är ambitionen att 
den ska öka, den angivna ambitionen i programmet känns mest realistisk givet förutsättningarna och 
historik. 

Gällande frågan om programmet är samhällsekonomiskt gynnsamt hänvisar KTM till den 
socioekonomiska analysen som gjordes inom KOLL2020 som anger att samhällsvinster i form av 
minskad klimatpåverkan och ökad folkhälsa klart överstiger nuvarande kostnad för kollektivtrafik. 

På svar om synpunkten om att nuvarande program saknar åtgärder för beteendeförändringar och 
marknadsföringsåtgärder avser KTM att ta fram en marknadsplan under 2023. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Finansiella förutsättningar 
• Vad bristerna är, vad som anses göras och vad det leder till 
• Definitionen av geografisk tillgänglighet 
• Hälsoeffekter av kollektivt resande 
• Fritidsresor till evenemang 
• Information på fler språk 

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 
Följande synpunkter lämnades i RKM Norrbottens remissvar: 

• Avsnittet om resursoptimering är intressant. Möjligen hade avsnittet kunnat utvecklas 
ytterligare. 

• Förslag är att förenkla målformuleringar och indikatorer genom att minska antalet 
indikatorer och använda övergripande mål under Nöjd-kund-index och andelen motoriserat 
resande. I verksamheten kan man ha ett antal underliggande indikatorer som arbetas med 
utifrån fokusområden. 

• Genomförandeplanen är översiktlig och bra, försvåras möjligen av att finansieringsmodellen 
ej är klargjord. 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
KTM har valt att hålla huvuddokumentet kort och koncist för att underlätta överskådligheten av 
förslagen som ligger för framtidens kollektivtrafik. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Indikatorerna 
• Genomförandeplanen 

Sametinget 
Sametinget har svarat att de inte har några synpunkter eller tillägg till remissen. 

SJ 
Följande remissvar lämnades av SJ: 

• Knyta ihop Stenstan med Sundsvalls ReseC idag är det dålig koppling mellan tåg och 
lokalbussar. 

• Ta bort parallella nattåg Sundsvall-Östersund, KTM bör ta initiativ för översyn av parallell 
trafik. 

• Utveckla forum där branschen tar gemensamt ansvar för att tåg- och busstider passar ihop 
för trygga anslutningar. 

• Behov av fortsatta satsningar på Mittbanan för att öka kapaciteten. 
• SJ förstår behovet av persontrafik till Sollefteå, men så länge som OKB är enkelspårigt med 

full trafik av gods och persontrafik kommer kapaciteten vara hårt utnyttjad. Ytterligare 
tågtrafik från Västeraspby söderut skulle försämra punktligheten och förlänga restiderna. 
Rekommenderas att trafiken i första etapp etableras mellan Sollefteå-Västeraspby för 
samordning med trafik på OKB.  

• Vill verka för ett fördjupat samarbete gällande trafikutbud, marknadsföring och biljetter. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Trafiken kommer att genomlysas när ett nytt trafikupplägg tas fram där alla behov och åtgärder 
kommer att tas i beaktning. Hela-resan-perspektivet kommer att vara en utgångspunkt i 
trafikgenomlysningarna för att få bättre koppling mellan tåg och busstider i länet. 

Synpunkten om parallell trafik, satsningar på Mittbanan samt trafik på övre Ådalsbanan noteras och 
tas med som inspel till Norrtåg i deras arbete med pågående tågstrategi. 

Sollefteå kommun 
Sollefteå kommun lämnade följande synpunkter i deras remissvar: 

• Trafikförsörjningsprogrammet bör inte fastslå principer som bygger på en förbundsordning 
som ännu inte fastställts. 

• Förslaget till förbundsordning tar inte hänsyn till de politiska prioriteringar och 
satsningar/besparingar som har gjorts i olika kommuner. 

• Om trafikutbudet ska baseras på befolkning, arbetstillfällen och servicefunktioner kommer 
utbudet bli långt mindre än idag. 

• För att få ett solidariskt perspektiv på trafikutbudet bör hela kollektiva resandet vägas in. 
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• Kommunen önskar en smidigare planeringsprocess som ger dialog, vägledning och lösningar 
och därmed snabbare hantering för att möjliggöra förbättringar av kollektivtrafiken. 

• Persontrafik på Övre Ådalsbanan bör införas under innevarande mandatperiod. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Länets politik har beslutat att ett nytt trafikförsörjningsprogam behöver tas fram för att peka på en 
strategiskt riktning och inte invänta förbundsordningsprocessen. Processen med förbundsordningen 
kommer att fortgå under 2023. Förslaget till trafikförsörjningsprogrammet har en högre 
ambitionsnivå för kollektivtrafiken i länet. Genomförandet av programmet kommer att ske i dialog 
med varje medlem och i budgetförhandlingar om kollektivtrafiken. Vidare kommer en 
trafikgenomlysing göras för att uppnå ett trafikupplägg som är förenligt med de trafikprinciper som 
programmet anger. Detta är en utveckling av ett trafikupplägg som fortsatt måste utredas. Angående 
tågtrafik på övre Ådalsbanan har Kommunalförbundets medlemmar inte enats om inriktningen i 
denna fråga varav den hänvisas till pågående tågstrategi. 

Gällande en smidigare planeringsprocess, se årshjul i huvuddokumentet. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Roller och ansvar 
• Tågtrafik ersätts till persontrafik 

 

SPF Seniorerna 
SPF har svarat att i nuvarande situation har organisationen inte kunskap att lämna svar på remissen 
med förslag eller kritik som är välgrundade eller relevanta men efterlyser att få delta i kommande 
utredningar. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
SPF Seniorerna var inbjuden till samrådsdialog i maj 2022.  

SRF Västernorrland 
Följande punkter lyftes av SRF Västernorrland i deras remissvar: 

• I kommande trafikupphandlingar måste hållplatsutrop prioriteras, borde finnas mer om 
hållplatsutrop i huvuddokumentet.  

• Tystgående eldrivna fordon måste utrustas med varnings ljud som ej går att stänga av. 
Dessutom måste bussar med branta trappor bytas ut till en modell med ett mer 
människovänligt steg. 

• Ställer sig positiv till att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig men poängterar att färdtjänst 
aldrig helt kan försvinna. Ett fritt antal färdtjänstresor förespråkas och tidsbegränsade 
färdtjänsttillstånd för synsvaga bör slopas. 

• Bör ta fram fler möjligheter att beställa resor på, såsom i en app.  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
KTM har valt att hålla huvuddokumentet kortfattat och konkret, varav mer information om 
hållplatsutrop finns i bilagan. Kommande bussupphandling kommer att utgå från bilaga 2 och då 
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följa gällande praxis. Gällande synpunkterna om färdtjänst, riksfärdtjänst och tidsbegränsade 
tillstånd hänvisar KTM till kommunerna som är ansvariga för deras respektive färdtjänstreglemente 
och därför kan detta inte ingå i vår skrivning. 

Ny app är upphandlad med krav ställda på tillgänglighet enligt lagar och direktiv. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Underlätta bokning och genomförande av ledsagning. 
• Att särskild persontrafik aldrig helt kan försvinna.  

Sundsvall kommun 
Sundsvalls kommun lämnar följande remissvar: 

• Förordar att ordet ”smartare” i visionen byts ut till ”hållbarare”. 
• Hade varit mer naturligt att åtskilja mål i målmodellen som är operativa mot strategiska då 

de har olika tidshorisonter. 
• Mer logiskt om målen presenterades från global till lokal nivå. Nu får man en känsla av att 

övriga mål inte varit viktiga utgångspunkter i målsättningsarbetet. 
• Överväg aktivitetsindikatorer till resultatindikatorerna. 
• Mer logiskt om målen presenterades från global till lokal nivå. 
• Trafikeringsprinciperna finns inte med i förbundsordningen. 
• Programmet innehåller flera avsnitt med förklarande text och viktiga teorier men utan 

riktning, handling eller aktivitet.  
• Hållplatshandboken är ett viktigt styrdokument och bör inte utgöra en bilaga till 

trafikförsörjningsprogrammet. 
• Trafikverket bör involveras i arbetet med den regionala prioriteringslistan över hållplatser. 
• Förslag om att inventering av hållplatser sköts av väghållaren. 
• Önskvärt att schablonkostnader redovisas för varje kriterier i utrustningsmatrisen. 
• Cykel- och pendlarparkeringar bör avgöras utifrån strategiska ställningstaganden och inte 

baseras på påstigande statistik. 
• Anlägga och underhålla väderskydd på statligt vägnät bör flyttas över på Trafikverket. 
• Att avsteg från VGU kan göras måste framgå. 
• Särskilja avstigande mot påstigande statistik. 
• I bilaga 1.3 bör hållplatsklassificering även stå på kommunen. 

 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Din Turs vision är ett vedertaget begrepp som vi valt att behålla.  

KTM har valt att inte åtskilja målen även om de skulle kunna genomföras på olika tidshorisonter då 
alla mål är inriktningsmål och indikatorerna styr genomförandet. På synpunkten om att presentera 
målen från global till lokal nivå har KTM valt att bibehålla nuvarande version då länets mål är fokus 
för programmet och lyfts därför först. Vidare kommer genomförandet av 
trafikförsörjningsprogrammet att specificeras mer i MRP och KTM:s verksamhetsplan. Gällande 
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trafikeringsprinciperna beslutade en politisk styrgrupp att dessa inte skulle finnas med i 
förbundsordningen. 

Synpunkten om att programmet till viss del saknar riktning och aktiviteter är det svårt för KTM att 
specifikt hantera denna synpunkt då det inte anger var i dokumenten de hänvisar till. KTM tar också 
med sig synpunkten om att tidslinjen för avtal och upphandlingar kan förbättras i sitt fortsatta arbete. 

KTM håller med om att Hållplatshandboken är ett viktigt styrdokument men vidhåller vid att det ska 
vara en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet då det är beslutat men eftersom det är en bilaga har 
KTM säkerställt att handboken kan ha en egen revideringstakt. Gällande prioriteringslistan över 
hållplatser kommer KTM säkerställa att alla berörda parter involveras i arbetet. KTM kommer själva 
genomföra inventeringen för att få ett samlat grepp om behovet av upprustning. Dock kommer 
samverkan att behövas. Vidare kommer inga schablonkostnader att tas fram i Hållplatshandboken då 
det är närmast omöjligt att göra en ekonomisk beräkning då nuläget är bristfälligt dokumenterat och 
kostnadsutvecklingen snabb. 

Avseende att cykel och pendlarparkeringar ska avgöras av strategiska ställningstaganden är något 
som KTM ställer sig bakom och vill poängtera att Hållplatshandboken är en riktlinje och varje 
ombyggnation behöver projekteras och hanteras utifrån olika parametrar samt av vissa avsteg kan 
göras. Gällande underhåll av väderskydd på statligt vägnät har Trafikverket tydliggjort att de ej tar 
på sig det ansvaret varav förslaget vidhålls.  

Att resandestatistiken ska divideras med 250 istället med 300 tas i beaktning i framtida utveckling. 
Samma gällande avstigande och påstigande statistiken då data saknas i nuläget. Gällande 
hållplatskategorin så bestäms den utifrån antalet påstigande. KTM är huvudman och håller i dialog 
om utformning utifrån klassificering och viktningskriterier. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Programmet hanterar inte de ekonomiska förutsättningarna som kollektivtrafiken står inför. 
• Målet och indikatorn om resurseffektivitet har sett över. 
• Genomförandeplanen är ett bra första steg men det finns behov av utveckling för att 

säkerställa en röd tråd i verksamheten. 
• Källa på citaten i inledningen. 
• Likvärdig subventioneringsnivå i länet kan bli svår att uppnå. 
• Skrivning om vägarbeten och störningar. 
• Skrivning om närtrafik. 
• Ändring av trafik förs i medlemsdialog. 
• Hållplatsritningar, bilaga 1. 
• Standardhöjningar av HPL, bilaga 1. 
• Prioritering för ny- och ombyggnationer, bilaga 1. 
• Checklistan ses över, bilaga 1. 
• Typritningar, bilaga 1. 
• Förtydligande av viktningskriterier, bilaga 1. 
• Illustrationerna stämmer inte med ritningarna, bilaga 1. 
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• SJ, Norrtåg och X-trafik redovisas som parter, bilaga 1. 

Timrå kommun 
I Timrå kommuns remissvar lyft följande punkter: 

• Målen är tydliga men saknar koppling mot kommunernas mål och ÖP. 
• Målet om attraktivitet hade med fördel kunnat ha en indikator kopplat till ålderskategori för 

att skapa underlag för riktade åtgärder. 
• Under rubriken planering och uppföljning finns behov av förtydligande om storleken på 

trafikförändringar så att mindre ändringar som är i behov inte följer samma tidsintervall om 
3 år. 

• Trafikdialog två gånger per år är mer rimlig kopplat till tidtabellsskiften. 
• Hälsoeffekter och klimatvinster får för lite plats. 
• Svårt att bedöma finansieringsbehovet och det saknas en uppskattning av prisbilden på hur 

skolresor ska hanteras. 
• Utvecklingsbehovet av hållplatser beskrivs som stort och kostsamt. Här saknas en 

uppskattning i kronor. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Kommunernas behov och koppling till deras planering kommer att lyftas i årlig dialog. Gällande 
indikatorer i olika ålderskategorier för målet attraktivitet är en uppdelning av indikatorn endast 
möjlig vid större resvaneundersökningar. Den långsiktiga planeringen kommer att utgå ifrån de 
årshjul som är framtaget men mindre justeringar kommer kunna ske kontinuerligt i dialog med KTM. 

Om synpunkten på att klimatvinter och hälsoeffekter får för lite plats hänvisar KTM till indikator om 
utsläpp men att det är svårt att sätta mål om hälsovinster då de är svåra att mäta. Gällande 
finansieringsbehovet och prisbilden om skolresor hänvisas till bilaga 3 där skrivningen anger att 
skolresor ska ske till självkostnadspris för regional kollektivtrafik. Trafik tillköpt av medlem 
finansieras fullt ut av medlem. 

Avseende utvecklingsbehovet av hållplatser och att det saknas finansiella uppskattningar hävdar 
KTM att kostnadsutvecklingen i samhället gör det svårt att uppskatta detta i dagsläget. 

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Förtydligat avsnittet om ansvar och roller 
• Svårt att bedöma finansieringsbehovet  

Trafikverket 
Trafikverket lämna lyfter följande punkter i sitt remissutlåtande: 

• Roller och ansvar är beskrivna men behöver kompletteras för att tydliggöra hur vi ska arbeta 
tillsammans. 

• Genomförandeplanen är obefintlig och rubriken missvisande, för att uppfylla alla mål och 
indikatorer bedöms det behövas en mer omfattande genomförande plan. 
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• Uppfattar inte programmet som ett framtidsdokument. Viktigt att 
trafikförsörjningsprogrammet går i takt med länets övriga framtidsdokument. 

• Bör framgå av genomförandeplanen att kollektivtrafiken har påverkan på Agenda 2030. 
• Förklaring till prioritering av resenärsgrupper. Var här besöksnäringen hemma? 
• Vilket dokument avses ligga till grund för ett utvecklat marknadsarbete? 
• Bytespunkter som avses möjliggöra byten mellan trafikslag bör presenteras i en bilaga med 

koppling till regionens tillgänglighetsstrategi. 
• Förtydliga om att vägstandard måste tas hänsyn till i kommande upphandlingar. 
• Din Tur behöver komma fram till vilka stråk och hållplatser/bytespunkter som ska vara fullt 

tillgänglighetsanpassade. Samt presentera detta på Din Turs hemsida och i app.  
• Tveksamma till att de skulle kunna använda ett ramavtal som presenteras för 

hållplatsutformning för de delar som TRV ansvarar för.  
• Checklistan i bilaga 1 kan bli svår att införliva i olika myndigheters processer.  
• Det behövs två prioriteringslistor för upprutning av länets hållplatser utifrån två olika anslag 

om finansiering (regionala och nationella vägar). 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Roller och ansvar för beskrivna i varje dokument och ambitionen är att utveckla samverkan de 
kommande åren. Ramarna för genomförandet finns beskrivet och kommer att förtydligas ytterligare i 
KTM:s MRP och verksamhetsplan.  

Programmet är ett framtidsdokument som lyfter många utvecklingsområden. KTM håller med om att 
det är viktigt att fortsatt synka programmet med övriga strategiska dokument. Gällande att det bör 
framgå att kollektivtrafiken har påverkan på den 17 globala hållbarhetsmålet så anser KTM att 
målområde ”Hållbart samhälle” styr mot Agenda 2030. Besöksnäringen hör till fritidsresenärer och 
den prioritering som ligger till grund av resenärstyper utgår från de dialoger som har genomfört 
under framtagandet.  

Arbetet som ligger till grund för ett utvecklat marknadsarbete är ett arbete som kommer att arbetas 
fram under 2023. 

Bytespunkter som ligger till grund för att möjliggöra byten finns redovisade i bilaga 1.4 i 
Hållplatshandboken. Gällande de stycket om att vägstandarden måste tas med hänsyn är skriven 
utifrån erfarenheter utbytta med Gävleborg om att lågentrébussar inte fungerar på dåliga vägar. Fullt 
tillgänglighetsanpassade stråk och bytespunkter och prioritering av detta sker i dialog med berörda 
parter. Nivån är satt i bilaga 1 och 2.  

Checklistan i bilaga 1 kommer att kompletteras men KTM vill förtydliga att dokumentet är en 
riktlinje och avsteg kan göras i behov. Önskemålet om två prioriteringslistor ses över.  

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Tydligare koppling till samhällsetableringar och samhällsplaneringen. 
• Indikatorerna  
• Genomförandeplan 
• Tabell i bilaga 1 
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• Förtydligande om vilken belysning på hållplats som avses. 
• Region VN som plan upprättare och beslutsfattare om regionala medel 
• Justerat stycket på sid. 9 
• Förtydligat under rubriken Avslut anseende besiktning 
• Justerat text om tillgängliga medel 

Ånge kommun 
Ånge kommun har lämnat följande remissvar: 

• Tydligare lyfta barn och ungdomars behov och prioritering av resor jämfört med 
arbetspendling. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Nuvarande prioritering utgår från de dialoger som genomförts. Ändringar förutsätter fortsatt politisk 
diskussion. 

Örnsköldsvik kommun 
Följande remissvar lämnades av Örnsköldsviks kommun: 

• Betydande detaljluckor i bilaga 3 Trafikplan. Frågor angående skolskjuts i ett framtida 
upplägg måste lösas. 

• Utan kostnadsberäkningar är trafikförsörjningsprogrammet bara en önskelista.  
• För att nå ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet kommer det att krävas nya och 

ytterligare resurskrav samt betydande nyinvesteringar och omprioriteringar av kommunen. 
• Ingen hänsyn finns till det omfattande övergångsprojektet som behövs för att genomföra 

trafikförsörjningsprogrammet vilket är en allvarlig svaghet. 
• Ett jämlikt trafikupplägg som ska finansieras gemensamt bör fler parametrar läggas till i 

utbudsmatrisen i bilaga 3 gällande tätortstrafiken då kostnaden beror på linjenätsupplägg, 
tidtabellskilometrar och tidtabellstimmar.  

• Kundfokus måste prioriteras. 
• Krav på nollutsläpp kräver investeringar i infrastrukturförbättringar och fordonsförändringar. 

Samt krävs resurser för samordning och ansökningar till relevanta 
samfinansieringsorganisationer. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län kommenterar: 
Utformningen av kostnadshantering för skolresor kvarstår att fastställa, detta kommer att ske i dialog 
med våra medlemmar. Finansiella förutsättningar för att genomföra programmet ambitionsnivå 
kommer ske i vidare dialog och budgetförhandlingar med respektive medlem varje år. Ett framtida 
trafikupplägg utgår från modellen i bilaga 3 men kommer ske i nära dialog med förbundets 
medlemmar. När en genomlysning av trafiken göra kommer synpunkten om bland annat 
tätortstrafiken att hanteras. Synpunkten om att det inte finns något övergångsprojekt är en fråga som 
hanteras i förslaget till förbundsordning. Kundfokuset prioriteras i målområde för Nöjd resenär.  

Följande synpunkter har reviderats i dokumenten: 

• Skoltrafiken måste lösas 
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• Fokus på digitalisering 
• Indikatorerna och målen 
• Ansvar för IT-system 
• Nya hållplatser som ligger till grund för lokal utveckling och hållbar turism bör ha 

långsiktigt perspektiv 
• Kartläggningen av länets hållplatser 
• Processen om kombinerad mobilitet 
• System och integration för att införliva ett närtrafiks upplägg 
• Dialog mellan Din Tur och kommunerna i deras planarbete 
• Fungerande informationsplattformar 
• Ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsbegränsningar som påverkar förmågan att 

leverera trafikförsörjning. 
• Krav på infrastrukturförbättringar och fordonsförändringar. 
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4. Inarbetade förändringar 

Justeringar huvuddokument: 

Dokumentdel: Justering: 

Förord Förord tillagt 

Punkt 2.2 Mindre textjustering 

Punkt 2.2.4 Tillägg: anropsstyrd trafik samt mindre textjustering 

Punkt 2.2.5 Mindre textjustering 

Punkt 2.2.6 Kollektivtrafikens utmaningar 

Punkt 2.3.4 Omformulering av målpunkter besöksnäring 

Rubrik 3 Generellt byte från mål till inriktningsmål 

Rubrik 3 Flertal ställen – omformulering av inriktningsmål för ledord ekonomiskt 

Rubrik 3 Flertal ställen – justering av indikatorer (återkommer i bilaga 6) 

Punkt 3.4 Mindre textjustering 

Punkt 3.4.1 Förtydligande ekologisk hållbarhet 

Punkt 3.4.2 Förtydligande social hållbarhet, ändrat inriktningsmål 

Punkt 3.4.3 Förtydligande ekonomisk hållbarhet 

Punkt 3.5.1 Cirkel tillagd på mål 4 

Punkt 3.5.2 Mindre textjustering samt tillagt klimatmål i grön ruta 

Punkt 4.1 Textjustering i inledning, tillagd restyp, justerad text under restyper 

Punkt 4.2 Textjustering i inledning, tillagd målgrupp, justerad text om marknadsplan 

Punkt 4.3.1 Mindre textjusteringar i flera stycken 

Punkt 4.4.1 Tillägg i text: marknadsplan 

Punkt 4.4.2 Mindre textjustering 

Punkt 4.4.3 Tillägg om tillgänglighet och språk 
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Punkt 4.5.1 Stycke om infrastruktur flyttat till 4.5.4 

Punkt 4.5.2 Tillagd bildförklaring samt tillägg i text om trafikinformation/kundfrågor 

Punkt 4.5.4 Tillagt stycke från 4.5.1 

Punkt 5.1.1 Rubrik ändrad från trafikeringsprinciper till trafikprinciper, tillägg arbetsplatser i 
första principen 

Punkt 5.1.4 Justerad text i fjärde stycket 

Punkt 5.1.7 Tillagd rubrik: Övergångsprojekt 

Punkt 5.1.8 Tillagd rubrik: Kopplingar till andra trafikslag 

Punkt 5.2 Tillagd text om styrdokument och samverkan 

Punkt 5.2.6 Tillägg om framkomlighet vid vägarbeten 

Punkt 5.3.2 Tillagd hänvisning till bilaga 

Punkt 5.4 Tillägg om RUS 

Punkt 6.2 Utvecklad text om social hållbarhet 

Punkt 6.2.2 Tillagd punkt om tillgång till rekreationsområden 

Punkt 6.2.3 Tillägg i första stycket om mänsklig rättighet 

Punkt 6.2.4 Ändrad rubrik och text till: Geografisk tillgänglighet till kollektivtrafik 

Punkt 6.3.2 Justerad text i samtliga stycken 

Punkt 8.2 Tillägg: stycke om samverkan med aktörer utanför länet 

Punkt 8.3.1 Nedminskad text 

Punkt 8.3.2 Ändrad rubrik och justerad text i flera stycken 

Punkt 8.3.3 Ny rubrik: Upphandlingar 

Punkt 8.4 Utökad text 

Punkt 8.5 Justerad text i andra stycket 

Punkt 8.6 Utökad text i inledning 

Punkt 8.6.1 Ny rubrik: Ekonomisk planering 
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Punkt 8.6.2 Ny rubrik: Förslag - ny kostnadsfördelningsmodell 

Punkt 8.6.3 Var tidigare punkt 8.6.2 

Punkt 8.6.4 Var tidigare punkt 8.6.1, justerad text 

Punkt 8.7 Text justerad och överflyttad till underrubriker 8.7.1 samt 8.7.2 

Punkt 8.7.1 Ny rubrik: Rapportering 

Punkt 8.7.2 Ny rubrik: Revidering av styrdokument 

 

Justeringar bilaga 2 - plan för ökad tillgänglighet 

Dokumentdel: Justering: 

Punkt 1 Justerad text tillagt rättigheter 

Punkt 3 Mindre textjusteringar 

Punkt 7.1 Tillägg: samverkan med tågaktörer 

Punkt 7.2 Mindre textjusteringar 

Punkt 7.3 Tillägg: text om ledsagning samt kundcenter 

Punkt 7.6 Tillägg i text om brukarråd 

 

Justeringar bilaga 3 - trafikplan 

Dokumentdel: Justering: 

Punkt 2 Justerad målformulering för hållbart samhälle 

Punkt 3 Förtydligad ansvarsfördelning 

Punkt 4 Ny huvudrubrik: Restyper och resenärer, inledande text 

Punkt 4.1 Ny rubrik: Restyper   

Punkt 4.2 Ny rubrik: Resenärer 

Punkt 5 Bilder uppdaterade 
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Punkt 5.6 Uppdaterad tabell Y-buss 

Punkt 5.7 Tillägg till i text: anropsstyrd trafik Sundsvall 

Punkt 6 Tillägg: inledande text 

Punkt 6.1 Tillägg i första principen: arbetsplatser 

Punkt 6.3 Ändrad rubrik: Trafikslagsnivåer, mindre textjustering 

Punkt 6.4 Tillagd rubrik: Utbudsmatris, textjustering 

Punkt 6.5 Justerade texter stycke 2-4 

Punkt 6.11 Ny rubrik: Kopplingar till andra trafikslag 

Punkt 6.12 Ny rubrik: Anpassning av trafik - säsong och event 

Punkt 6.13 Ny rubrik: Övergångsprojekt 

Punkt 9 Nedminskad text, hänvisning till huvuddokument 

Punkt 11 Uppdaterad tabell   

 

Justeringar Bilaga 4- Fordonsstrategi 

Dokumentdel: Justering: 

Punkt 2 Justerat mål hållbart samhälle 

Punkt 4.9 Justerad text om depåutredning 

Punkt 4.9 Ny kartbild 

 

5. Återstående justeringar 

Justeringar Bilaga 1 Hållplatshandbok 
Dokumentdel: Justering 
3.1 Skrivning under hållplatsklassificeringen förtydligas 
3.2 Höjd för klimatanpassningar läggs till. 
3.3.2 Tabell justeras med fotnot för tydligare beskrivning av kriterier 
3.3.2 Hänvisning till ansvarsförhållandena. 
3.4 Förtydliga processen om standardhöjningar 
5.1 Region Västernorrland som planupprättare 
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5.1 SJ, Norrtåg och X-trafik läggs till som parter i samverkan 
5.2 Justera stycket under tabell 
5.2 Förtydliga förslaget om elförsörjning av hållplats på statlig väg 
5.3 Förtydliga vad som menasd med avslut 
5.3 Checklistan ses över 
5.4 Komplettera med två prioriteringslistor 
5.4 Justera enligt förslag från TRV om tillgängliga medel 
5.4 Ansökan om statlig medfinansiering 
6 Ansvar och genomförande av kartläggning av länets hållplatser 
Bilaga 1.2 Hållplatsritningar 
Bilaga 1.1 Illustrationerna ses över 

 

Bilaga 6 - färdigställa nedanstående indikatorer: 

• Antal kollektivtrafikresor per år 
• Restidsmål för specifika relationer 
• Antal bytesmöjligheter mellan tåg och buss 
• Andel av invånare som kan arbetspendla till kommunhuvudort med kollektivtrafik med max 

45 min restid 
• Andel av invånare som kan arbetspendla till arbetsmarknadsregioncenter med kollektivtrafik 

med max 60 min restid 
• Energiåtgång per personkilometer i kollektivtrafiken 

Samtliga bilagor ska layout färdigställas. 
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Politisk viljeinriktning  

 

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i 

fokus 

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, 

är visionen för vår kollektivtrafik. Vi vill bygga en smart, högkvalitativ och kostnadseffektiv 

kollektivtrafik för hela Västernorrland som är både tillgänglig och når våra högt ställda ambitioner 

för en hållbar miljö.  

Mål- och resursplanen (MRP) för 2023 med plan för 2024-2025 är det samlade styrdokumentet för 

arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Västernorrland. MRP har sin utgångspunkt i det 

trafikförsörjningsprogram förbundsdirektionen antog 2018. Stommen i kollektivtrafiknätet utgörs av 

den busstrafik som består av tätortstrafik, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik. Norrtåg trafikerar 

sex av sju kommuner i länet och utgör ett populärt sätt att resa framför allt mellan våra 

kommuncentra och grannlän, men även en viktig del i arbetspendlandet. 

Under 2020 påbörjades den omorganisation som direktionen 2019 tog initiativ till med syfte att få en 

effektivare kollektivtrafikmyndighet med ett större fokus på trafik, för att därigenom ge resenärerna 

bättre möjligheter att resa kollektivt. Den nya myndighetens organisation är nu införd innebärande 

att ett större fokus ligger på trafikområdet.  

Världsläget påverkar hela samhället och även kollektivtrafiken. Kriget i Ukraina har medfört kraftiga 

kostnadsökningar som slår på kollektivtrafikens indexutveckling. Kostnadsökningarna påverkar även 

länsinvånarnas beteenden och detta kan innebära både positiva och negativa konsekvenser för 

kollektivtrafiken. Vi behöver fortsatt utveckla länets kollektivtrafik så den bidrar till en hållbar 

utveckling för hela Västernorrland. Detta gör vi genom bra samverkan och tydliga mål. 

• Vi vill förstärka och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken att vara det självklara 

valet för arbetsresor, studiependling men även för vardagslivets behov av transporter. 

• Vi vill utveckla och förbättra trafiken i Västernorrland och få till ett sömlöst resande i länet 

med såväl buss som tåg, eller en kombination av dessa. 

• Vi vill förenkla utbudet av kort och biljetter, erbjuda dessa till ett konkurrenskraftigt pris så 

att resenärerna känner att man får valuta för pengarna och därmed väljer att resa kollektivt. 

• Vi vill öka resandet och självfinansieringsgraden i vårt kollektiva resande. 

• Vi vill minska administrationen och öka insatserna inom trafikområdet de närmaste åren. 

 

Varmt välkommen ombord på resan mot en bättre kollektivtrafik och miljö! 

 

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen 
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Inledning med Omvärldsanalys och förväntad utveckling 

 

Världsläget gör det svårare än någonsin att förutspå kollektivtrafikens utveckling. De förändringar 

som pandemin medfört på resmönster och beteenden är ännu inte fullt utredda men att resmönster 

och resbehov kommer att se något annorlunda ut än innan pandemin står klart. En trend som börjat 

framträda är att vardagsresandet minskar liksom affärsresandet medan de privata sällanresorna ökar. 

Under 2022 går det att se en återhämtning jämfört med 2021 men den är något mindre än förväntat. 

Återhämtning varierar också där vissa tåglinjer haft en mer positiv utveckling medan många 

busslinjer haft en sämre utveckling. 

Kriget i Ukraina påverkar hela världsekonomin och slår hårt i form av kostnadsökningar generellt i 

samhället och specifikt på kollektivtrafiken genom kraftiga indexhöjningar. Dessa kostnadsökningar 

slår dock även på privatbilismen vilket skulle kunna gynna det kollektiva resandet. Totalt sett 

förväntas dock nettokostnaden i kollektivtrafiken att öka vilket drabbar kommunalförbundets 

medlemmar i form av ökade medlemsbidrag. 

Staten har till viss del ersatt kollektivtrafikens ökade kostnader under pandemin men det är oklart om 

och på vilket sätt som kollektivtrafiken kan komma att kompenseras för de kostnadsökningar som 

krig och energibrist medför.  

Parallellt med effekterna av pandemin, Ukrainakriget och energibristen så blir världens 

klimatutmaningar allt tydligare vilket än så länge främst drabbar andra länder men till viss del även 

Sverige. Transportsystemet är en av de viktigaste sektorerna att förändra i Sverige för att nå de mål 

som beslutats av Regering och Riksdag. Här har kollektivtrafiken en viktig roll då kollektivt resande 

kan bidra till minskad klimatpåverkan och minskad resursanvändning. Klimatfrågorna har tyvärr fått 

en mindre framträdande roll i årets valrörelse. Frågorna kommer troligen ändå att i allt högre 

omfattning hamna på de politiska agendorna de kommande åren. 

Just nu så är det nya trafikförsörjningsprogrammet ute på remiss. Förutsatt att det antas i slutet av 

2022 så kommer det att krävas en påbörjad genomförandeplan under 2023. Resurser för olika 

utvecklingsprocesser behöver sättas av och såväl MRP och budget som uppföljning behöver 

anpassas utifrån nya mål och indikatorer. Under 2023 så kommer därför inga stora förändringar i 

trafik, fordon eller teknik att genomföras. Fokus kommer att ligga på att börja implementera det nya 

trafikförsörjningsprogrammet. 

En annan viktig aspekt för det fortsatta arbetet är huruvida en ny förbundsordning antas eller ej. 

Förslaget till ny förbundsordning är en grundförutsättning för att kunna ställa om trafikupplägg och 

biljettsystem.  

2023 ser ut att bli ett ansträngande år för kommunalförbundets ekonomi. Fortsatt höga kostnader 

utifrån index i kombination med en långsammare återhämtning i resandet. Utöver det så beräknas 

kostnaderna för det nya tågavtalet fortsatt ligga högre än tidigare avtal. Arbetet med 

resurseffektivisering är därför fortsatt viktigt men måste hela tiden ställas mot behovet av att 

utveckla och förbättra trafiken. Den nyvalda förbundsdirektionen kommer att behöva bra stöd för att 

kunna ta kloka men även modiga beslut. Här har förvaltningsorganisationen en viktig roll att 

introducera nya politiker och ge dem bra underlag för kommande beslut. 
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Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken 

Vision 

 

 

 

 

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med resenären i fokus, är 

visionen för vår kollektivtrafik. Visionen har sin utgångspunkt i det trafikförsörjningsprogram som 

förbundsdirektionen antog 2018. 

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 

skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 

bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 

i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

 

Politisk ambition 

Den politiska ambitionen för planeringsperioden lägger särskilt fokus vid att prioritera följande 

områden:  

Prioritering starka stråk  

I nuvarande trafikförsörjningsprogram så prioriteras vissa stråk och områden. I förslaget till nytt 

trafikförsörjningsprogram så har detta upplägg ersatts med ett principupplägg som ska utmynna i ett 

jämlikt kollektivtrafiksystem i hela länet baserat på befolkning och målpunkter. Under 2023 kommer 

arbete påbörjas att ställa om till det nya upplägget. 

 

 

Ändamålsenlig organisation som är väl rustad att möta kommande upphandling 

Kommunalförbundet ska ha en organisation som har kompetens och resurser att i samråd med 

kommunalförbundets medlemmar genomföra upphandlingar av trafik. I framtiden så ska trafikslag i 

En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela 

Västernorrland med resenären i fokus 
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större utsträckning kombineras vilket skapar behov av att långsiktigt samplanera alla 

trafikupphandlingar för linjelagd buss- och tågtrafik såväl som särskilda persontransporter. 

Fokus på ökat resande 

Kommunalförbundet ska stärka sin kompetens inom marknads- och affärsutveckling. Genom denna 

satsning ska utvecklingsinsatser som möter olika kundgruppers behov identifieras och implementeras 

i syfte att öka det kollektiva resandet. Insatserna kan exempelvis röra produkter, prissättning och 

trafikupplägg. 

Ökad kundnöjdhet 

Det krävs särskilda satsningar för att öka kundnöjdheten med länets kollektivtrafik. Vid 

kundnöjdhetsmätningar visar länets resenärer och presumtiva resenärer på en relativt låg nöjdhet. 

Länet ligger lågt i jämförelse med nationella mått vilket kräver förändring. Aktiviteter ska 

genomföras i syfte att öka kundnöjdheten och närma sig det nationella snittet i 

kundnöjdhetsmätningar. Under 2023 kommer organisationen att stärkas med kompetens inom 

marknadsområdet i form av en affärsutvecklare. Detta blir ett viktigt steg för att stegvis jobba mot 

ökad kundnöjdhet. 

 

Vi ska ge våra medlemmar en funktionell administration  

Kommunalförbundets nya organisation ska tillsammans med fortsatt system- och processutveckling 

leda till att administrationen effektiviseras samtidigt som servicen till medlemmarna ökar i form av 

utvecklad verksamhet och förbättrade beslutsunderlag. 

 

Ökat fokus på sömlöst resande  

Kopplingar mellan linjer och trafikslag ska fortsatt förbättras med utgångspunkt i tidtabellsarbetet. 

Ett mer strategiskt arbete med att utveckla bytespunkter ska implementeras så byten kan ske på ett 

enkelt och tryggt sätt. På sikt så ska nya tjänster som underlättar det kollektiva resandet knytas till 

kollektivtrafiken. 

 

Ny kostnadsfördelningsmodell för kommunalförbundet 

En ny förbundsordning med ny kostnadsfördelningsmodell är ute för beredning hos 

kommunalförbundets medlemmar. Syftet är att skapa en mer sammanhållen regional kollektivtrafik 

vars kostnader fördelas rättvist mellan kommunalförbundets medlemmar. Den nya 

förbundsordningen ger goda förutsättningar att utveckla länets kollektivtrafik i linje med det 

föreslagna nya trafikförsörjningsprogrammet. 

 

Antagande av nytt trafikförsörjningsprogram 

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram med tillhörande bilagor är just nu ute på remiss hos 

medlemmar, myndigheter och andra intressenter. Programmet innehåller förutom nya mål och 

indikatorer även flera bilagor med strategiskt innehåll exempelvis hållplatshandbok och trafikplan. 

Förutsatt att programmet antas så kommer verksamhet med tillhörande planering och uppföljning att 

anpassas utifrån programmet under 2023. 
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Övergripande målområden 
Utifrån vision har fyra övergripande målområden arbetats fram. Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och 

Medarbetare. Inom varje målområde finns övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Delmålen följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 

 

 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger 

svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för 

måluppfyllnad. Många av dessa indikatorer hämtas från Kollektivtrafikbarometern som är ett nationellt 

instrument för att mäta upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Myndigheten anger riktvärden för dessa 

indikatorer, att sträva emot för att uppnå beslutade delmål.  

Mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för 

kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk 

hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god 

ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att 

resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om 

god ekonomisk hushållning uppnås är att de delmål som definierats som särskilt betydelsefulla ska ha 

uppnått godkänd nivå. De särskilt betydelsefulla målen är: 

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  
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Resenär  

Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån 
resenärens behov 
Resenärernas behov står i fokus och vi ligger i framkant i utvecklingen. För att göra det krävs 

omvärldskunskap, mod att våga välja och långsiktighet i besluten. 

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken. Resenärerna erbjuds en kollektivtrafik med god 

komfort anpassad för arbets- och studiependling. Produktutbudet är enhetligt, enkelt att förstå och 

relevant i hela länet. Produkterna ska också kunna användas för resor över länsgränserna. För att hela 

resan ska vara möjlig är det centralt att bil, gång och cykel planeras för att fungera tillsammans med 

kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta steget att börja resa kollektivt. Vi arbetar strategiskt och 

långsiktigt med beteendepåverkande insatser för att få fler bilister att börja resa kollektivt. 

Genom anropsstyrd trafik eller samordning med den särskilda persontrafiken kompletteras den 

allmänna kollektivtrafiken och ger sammantaget en grundläggande tillgänglighet och kollektivtrafik i 

länet. 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

 

• Den regionala kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. Med rätt utrustning i 

fordonen ger kollektivtrafiken möjlighet till effektivare tidsanvändning för resenären. 

• Resenärer och potentiella resenärer får relevant och lättillgänglig information i prioriterade 

kanaler och vi arbetar ständigt för att förbättra vår information och kommunikation. 

• Turer och linjer med lågt resande och låg resandepotential ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt 

resande definieras som trafik med färre än fem resenärer/tur under en vanlig arbetsvecka. 

• Bytespunkterna i länet är utformade på ett sätt som garanterar en trygg av- och på- och 

omstigning. 

• Det kollektiva resandet ska öka med 1 procent årligen. 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den upphandlade 

kollektivtrafiken i förhållande till föregående år. Förändring i %. 

Målvärdet anger lägst procentsats för att målet ska vara uppfyllt. 

+10% +5% +5% 

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 

”Avgångstiderna passar mina behov” (%). Målvärde anger lägsta 

procentsats för att målet ska vara uppfyllt. 

65/45 70/50 75/55 

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är 

enkelt att få information inför resan (avgångstider, biljettpriser 

mm) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska vara 

uppfyllt. 

Resultat 2021 70,4/69,8 

72/67 74/70 76/73 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att 

resa med Din Tur” (%) Målvärde anger lägsta procentsats för att 

målet ska vara uppfyllt. 

 

72/55 75/60 78/65 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt 

att resa med Din Tur” (%) Målvärde anger lägsta procentsats för 

att målet ska vara uppfyllt. 

 

73/62 75/64 77/66 
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

 

Genom digitalisering och en ständig utveckling av våra kommunikationskanaler minimeras risken 

för att resenärerna ska nås av felaktig information. 

Kollektivtrafiken har en god tidhållning och resenären kan lita på att bussar och tåg kommer fram i 

tid. 

  Vår avtalsuppföljning säkerställer upphandlade kvalitetskrav. 

Det är snabbt och enkelt både för resenären att föra fram synpunkter till kommunalförbundet och för 

oss att återkoppla till resenärerna. Utvecklade digitala kanaler och resenärsvärdar är exempel på 

viktiga faktorer för enkel och snabb kommunikation. 

 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda 

med Din Tur) (%) Målvärde anger lägsta procentsats för 

att målet ska vara uppfyllt. 

 

60/51 61/53 65/60 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är 

nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) Målvärde 

anger lägsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. 

 

81/79 82/80 83/81 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 

rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) 

(%) Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska 

vara uppfyllt. 

 

35/25 38/28 45/35 
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Hållbarhet 

Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och 
inkluderande samhälle 

Planeringen av den regionala kollektivtrafiken beaktar resandet ur ett socialt, jämställdhets och icke-

diskriminerande perspektiv. Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och trygg för alla 

resenärsgrupper.  

Ingen diskrimineras från att resa kollektivt. Däremot kan inte all linjelagd kollektivtrafik anpassas för 

alla. Den särskilda persontrafiken kompletterar den allmänna kollektivtrafiken för personer med 

särskilda behov. Den linjelagda kollektivtrafiken kombinerad med anropsstyrd trafik och särskild 

kollektivtrafik ger en grundläggande tillgänglighet och trafikförsörjning i hela länet.  

Att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken bidrar till att göra den inkluderande och användarvänlig för 

alla resenärer oavsett funktionsförmåga. På så sätt bidrar insatserna till att göra kollektivtrafiken till 

ett mer attraktivt resealternativ. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska vara tillgänglig utifrån fyra perspektiv: fysisk tillgänglighet, 

social tillgänglighet, tillgänglig information samt geografisk tillgänglighet.   

Kollektivtrafiken är socialt inkluderande vilket bland annat kan handla om att trafikera områden som 

inte alltid är ekonomiskt bärande och att vi kan erbjuda ett produktutbud som är relevant och som alla 

kan ta del av och förstå. En busslinje kan vara ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots 

ett lågt resande. En relevant kollektivtrafik påverkar människors möjlighet till sysselsättning. Därför 

går det inte endast att mäta antalet resande och kostnaden för kollektivtrafik för att värdera 

kollektivtrafikens samhällsnytta. Däremot är det hela tiden viktigt att värdera alternativa lösningar som 

kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. Tillsammans med våra medlemmar 

konsekvensbeskriver vi åtgärder i kollektivtrafiken ur ett socialt perspektiv.  

Resenärer ska bemötas på ett serviceinriktat och respektfullt av de som arbetar inom kollektivtrafiken 

och kollektivtrafiken ska vara trygg. Genom samverkan med offentliga aktörer bidrar vi till en tryggare 

miljö i och omkring kollektivtrafiken.  

Infrastrukturåtgärder stärker kollektivtrafiken. För att maximera effekten ska åtgärderna identifieras i 

ett tidigt skede tillsammans med trafikföretag, Trafikverket och kommunerna.  

Vi arbetar med att skapa en kollektivtrafik som minimerar negativ miljöpåverkan och satsar på 

fossilfria och energieffektiva drivmedel. Vår strävan är en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik och 

likaså helt fossilfria särskilda persontransporter. Framåt så kommer även mål om emissionsfri trafik 

att införas i linje med Clean Vehicle Directive. 
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Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

 

Väl fungerande digitala system och kanaler ger resenären ökad frihet att planera, betala och 

genomföra resor med kollektivtrafiken efter sina egna förutsättningar. 

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor och färdtjänstresor med den linjelagda 

kollektivtrafiken. En högre grad av samordning innebär att andelen ensamåkande vid 

färdtjänst- och sjukresor minskar. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Antalet användare av Din Tur-app 

Målvärdet anger minst antal användare per månad i 

snitt för att målet ska vara uppfyllt 

 

 

31 000 

 

32 000 

 

37 000 

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt 

bemötande”. Målvärdet anger lägsta värde för att målet 

ska vara uppfyllt. 

 

74/74 77/77 80/80 

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och 

kort”. Målvärdet anger lägsta värde för att målet ska 

vara uppfyllt. 

Resultat 2021: 65 / 66 

74/74 75/75 80/80 

 

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

• Tekniska system som realtidssystem, audiell och visuell information underlättar resan och ger 

ökad tillgänglighet i all trafik. 

• Vi samverkar kring tekniska system med andra kollektivtrafikmyndigheter för att säkerställa 

tillgänglighet för funktionshindrade. 

• Vi har lättillgänglig och tydlig information om hur man reser och nivån av tillgänglighet vilket 

gör det enklare att både planera och genomföra en resa i kollektivtrafiken. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

 

Målvärde 
2025 

Bemötande kring service/information: Andel som 

instämt i påståendet ”Personalen på 

kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett trevligt 

bemötande” (%). Målvärde anger lägst värde för att 

målet ska vara uppfyllt. 

Resultat 2021: 65/66 

70/70 72/72 74/74 

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Jag får den information jag behöver ombord” (%) 

Målvärde anger lägsta värde för att målet ska vara 

uppfyllt. 

Resultat 2021: 60/61 

65/63 67/65 69/67 
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Information inför resan: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information inför 

resan (avgångstider, biljettpriser mm)” (%) Målvärde 

anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

Resultat 2021: 70/70 

 

70/67 72/69 74/71 

 

Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

Företag erbjuds välfungerande koncept för att kunna använda kollektivtrafiken för tjänsteresor 

inom och i anslutning till länet. 

Fordonens storlek anpassas efter transportens behov vilket leder till minskad total 

energianvändning i kollektivtrafiken. 

Omställning till fossilfria drivmedel inom kollektivtrafik är genomförd. En omställning 

behöver ske för att nå det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med 70% 

procent i transportsektorn fram till 2030. 

Fler har möjlighet att göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken och fler resenärer 

flyttas över från ensamåkande sjuk- och färdtjänstresor till en högre grad av samordning. 

Högre grad av samordning är möjlig eftersom den centrala bedömningen av sjukresor flyttas 

över till kommunalförbundet. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till 

det motoriserade resandet (%) Målvärde anger lägsta 

procentsats för att målet ska vara uppfyllt. 

Resultat 2021: 8% 

(jan – aug 2022 10%). 

 

11 12 13 

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 

kilowattimma (g/kWh). Målvärdet anger högst värde 

för att målet ska vara uppfyllt. 

1,29 1,29 1,29 

Energianvändning per produktionskilometer i 

linjelagd trafik (kWh/km). Målvärdet anger ett högsta 

värde för måluppfyllnad. 

3,0 3,0 3,0 

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer av den 

totala förbrukningen i linjelagd trafik (%) Målvärde 

anger lägsta procentsats för att målet ska vara 

uppfyllt. 

 

99 99 99 
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Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

Åtgärder i trafiken kombineras med strategisk marknadsföring för att skapa 

beteendeförändringar vilket leder till ökat nyttjande av kollektivtrafikutbudet. Biljettintäkter 

säkerställs genom korrekt biljettering och kontinuerliga biljettkontroller. 

Kollektivtrafiken bedrivs utifrån de behov som finns. Turer och linjer med lågt resande och 

låg resandepotential prioriteras bort och ersätts med anropsstyrd trafik. Lågt resande definieras 

som linjelagd kollektivtrafik med i genomsnitt färre än fem resenärer per tur under vanlig 

arbetsvecka. 

Kommunalförbundet har en god kompetens och tillgång till resurser vid upphandling 

För att nödvändiga åtgärder ska identifieras i ett tidigt stadium planeras kollektivtrafiken i nära 

samverkan med Trafikverket medlemmarna och trafikföretagen. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Nettokostnad per resa (kr). Målvärdet är ett högst värde 

för att målet ska vara uppfyllt.  

45 48 52 

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad1 (%) 

Landsbygdstrafik 

Tätortstrafik 

Målvärden anger lägsta värde för att målet ska vara 

uppfyllt. 

19,0 

15,5 

23,5 

18,7 

15,0 

24,0 

18,0 

14,5 

25,0 

Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än 

fem resenärer/tur. Målvärdet anger ett högsta värde för 

att målet ska vara uppfyllt. 

23 22 20 

Andel samordnade sjukresor (%) Målvärde anger 

minsta procentsats för att målet ska vara uppfyllt. 

 

53 58 63 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun. 

Målvärde anger lägsta procentsats för att målet ska 

vara uppfyllt. 

 

54 57 60 

Kostnad per produktionskilometer (kr). Målvärde 

anger högsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

 

24,8 25,8 31 

  

 
1 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive särskild persontrafik, som täcks av externa biljettintäkter. 

Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention kommunkort och medlemsbidrag inräknas ej. 
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Tillväxt 

Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande 
arbetsmarknadsregioner 
En väl fungerande kompetensförsörjning beror av tillgången till bostäder, en väl utbyggd infrastruktur 

och goda pendlingsmöjligheter. Dessa faktorer ökar förutsättningarna för att skapa attraktiva regioner 

där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för 

integreringen av arbetsmarknadsregioner. Förbättrad kollektivtrafik i form av kortare restider, ökad 

turtäthet eller fler linjer medför ökad tillgänglighet till arbetsplatser, lärosäten och service. En ökad 

rörlighet på arbetsmarknaderna och bättre kompetensförsörjning stärker företagens och offentliga 

sektorns möjligheter att hitta lämplig arbetskraft. 

Kollektivtrafiken ger möjligheter till arbetspendling och arbetsresor. Arbetspendlare har tillgång till 

goda regionala pendlingsmöjligheter vilket gör att de känner sig trygga med att ta ett arbete på en 

annan ort. Därigenom skapas bättre förutsättningar för regionens utveckling. Möjligheterna till 

arbetsresor med kollektivtrafik marknadsförs och genom riktat arbete mot företag och organisationer 

ökar andelen tjänsteresor med kollektivtrafik. 

Arbetsmarknadsregioner är inte alltid förenliga med administrativa gränser och för resenären är det 

viktiga att ta sig från en ort till en annan, inte vem som bedriver trafiken. Kommunalförbundet skapar 

samverkan med angränsande län och strävar mot enhetliga regelverk. 

Att skapa goda pendlingsmöjligheter förutsätter en ändamålsenlig infrastruktur. Kommunalförbundet 

deltar i arbetet för infrastrukturförändringar som underlättar och förbättrar det kollektiva resandet i 

länet. 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

Den linjelagda kollektivtrafiken ska tidsmässigt konkurrera med bilen i de prioriterade stråken. 

Bytespunkter i starka- och medelstarka stråk och trafikområden har hög kvalitet avseende 

tillgänglighet, information och komfort. 

 

Indikatorer att följa upp målet Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Antalet resor i de prioriterade stråken. Målvärde 

anger minsta antal för att målet ska vara uppfyllt. 
 

7 810 000 

 

8 280 000 

 

8 990 000 

Regiontrafik och landsbygdstrafik (Linje 50, 90, 

120, 141, 142 191, 201, 611). Målvärde anger 

minsta antal för att målet ska vara uppfyllt. 

 

1 530 000 

 

1 620 000 

 

1 700 000 

Sundsvall O14/15 

Örnsköldsvik O6 

Målvärde anger minsta antal för måluppfyllnad. 

4 710 000 

1 080 000 

 

5 000 000 

1 150 000 

 

5 500 000 

1 250 000 

Regional tågtrafik (Norrtåg, alla produkter) 

Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara 

uppfyllt. 

490 000 510 000 540 000 
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Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

Vi samverkar med angränsande län kring produktutbud, teknikutveckling och kommunikation. 

Gemensamma biljett- och betalsystem med öppna gränssnitt och öppen data har undanröjt 

tekniska hinder för resande över länsgränser. 

Genom biljettsamverkan med andra kollektivtrafikaktörer utanför Din Tur och Norrtåg AB 

ökar antalet resmöjligheter. 

Vi har en kunddriven teknikutveckling där vi i upphandling av tekniska system strävar efter 

gränslösa tekniska lösningar, öppna gränssnitt och öppen data. 

Genom en ökad samverkan mellan näringsliv och civilsamhället identifieras möjliga lösningar 

för att utveckla tillgängligheten till besöksnäringen. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Utbudsförändringar genom biljettsamverkan 

SJ Mittbanan (antal dubbelturer/må-fre) 

SJ Botniabanan (antal dubbelturer/må-fre) 

X-trafik (antal dubbelturer tåg och buss/må-fre) 

Målvärde anger minsta antal för att målet ska vara 

uppfyllt. 

 

2 

- 

25 

 

2 

- 

25 

 

2 

2 

25 

Andel produkter som är digitaliserade (%). Målvärde 

anger lägsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

70 100 100 
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Medarbetarna 

Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör 
kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar hälsa 

bidrar till att verksamhetens mål nås. Vi strävar efter ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna tar 

ett eget ansvar för verksamhetens utveckling. 

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare  

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

Målen i trafikförsörjningsprogrammet är vägledande för kommunalförbundet och dess 

medlemmar. 

Vi har en verksamhetsplan som leder till uppfyllnad av de övergripande målen. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Andelen medarbetare som upplever att målen 

genomsyrar hela myndigheten (%). Målvärde anger 

minsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

70 75 

 

80 

Andelen medarbetare som upplever att de har mål 

kopplat till sitt arbete (%). Målvärde anger minsta 

antal för att målet ska vara uppfyllt. 

90  100 

 

100 

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

Ambitioner för kollektivtrafiken fram till år 2030 

Kommunalförbundet är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda stimulerande och 

utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetsvillkor och 

friskvård kan vi rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. 

Förväntningarna på kommunalförbundet ska balanseras mot tilldelade resurser. 

Beredning före beslut gör att medarbetarna kan leverera ett resultat av hög kvalitet. 

Medarbetarna ska utrustas med de tekniska lösningar som arbetsuppgifterna kräver och 

myndigheten ska verka för en flexibel och mobil kontorslösning. 

Kommunalförbundet ska underlätta kollektivt arbetspendlande. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) 

Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

70 75 77 

Sjuktal (%) Målvärde anger största värde för att målet ska vara 

uppfyllt. 

3,5 3,5 3,5 

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h). Målvärde 

anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

475 500 550 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%). 

Målvärde anger minsta värde för att målet ska vara uppfyllt. 

70 75 80 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Budgetförutsättningar 

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som 

beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen men ej ännu inte 

beslutad, vilket kan komma att förändra nettokostnaderna mellan medlemmarna. 

Förutsättningarna inför budgetarbetet 2023 är komplicerade och mer osäkra än på många år. Av den 

anledningen har tidigare en preliminär budget presenterats utifrån kända förutsättningar till och med 

augusti. Anledningen är att det råder stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för de indexerade 

trafikkostnaderna, inflationsutvecklingen, lönekostnadsutvecklingen samt investeringsbehovet som 

har genomarbetas och estimeras grundligt internt inom organisationen. Budgetarbetet har präglats av 

kontakt med andra kollektivtrafikmyndigheter, Svensk Kollektivtrafik, bevakning av prisutveckling 

samt dialoger med medlemmar och för att nå en realistisk och kvalitativ budget 2023 och en plan för 

2024–2025.   

Indexuppräkningar  

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt 

årligen utifrån avtalade indexkorgar.  Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 

KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad 

vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M. Efter krigsutbrottet i Ukraina så har 

oljepriset och priset på vegetabiliska oljor som ingår i HVO skenat. Till följd av det så har prognosen 

för de indexerade kostnaderna på helåret 2022 justerats upp kraftigt. Budgeten för indexkostnaderna 

2023 är baserad på helårsprognosen lämnad vid Tertial 2 och bevakning av främst 

kostnadsutvecklingen för HVO.  

Avseende SÄKO avtalen har tillämpats samma indexfaktor som för prognosen Tertial 2 2022. 

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader, baseras budgeten den på tidigare 

beslutad teknisk uppräkning, men med hänsyn till kostnadsjusteringar efter genomförd 

omorganisation 2021 och implementerad 2022. En ytterligare anpassning av budgeten avseende 

förvaltningskostnaderna 2023 har genomförts.  

För biljettintäkter ser vi en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande i kollektivtrafiken, varför vi 

förordar en återhämtningstrappa i budgetunderlaget. Därutöver tillämpas ett förslag om uppräkning 

med 5% av 2022 års biljettpriser i budgeten. Biljettintäkterna för 2023 är således beräknade med en 

återhämtningsgrad av 95% av 2019 års utfall samt uppräkningen med 5%. Det råder dock stor 

osäkerhet kring hur återhämtningen av det kollektiva resandet inom Västernorrlands län kommer att 

bli och det finns därmed en uppsida när det avser intäkterna.  

För övriga intäkter exklusive bidrag från Trafikverket utgår från prognos T2 2022 samt en 

återhämtningsgrad enligt 95% av 2019, men även här råder en stor osäkerhet kring den allmänna 

prisutvecklingen. 

 Den prognostiserade Indexutvecklingen i T2 rapporten för trafikavtal och är det antagande som är 

gjorda i budgeten för 2023. Under 2022 är det framför allt komponenten HVO som visar störst 

ökning i indexkorgarna och påverkar kostnadsutvecklingen kraftigt negativt. Utgångsläget kan dock 

komma att förändras under 2023, både negativ och positivt.  

I budget 2023 med plan 2024 – 2025 utgår myndigheten ifrån att Sveriges skatteundantag i EU för 

biodrivmedel kvarstår även framåt. 

  

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 82 of 93.



18 

 

Resultatbudget 2023 - 2025 

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 77,1 mnkr mellan budget 

2022 och budget 2023.  

Verksamhetens intäkter ökar med 14,8 mnkr. I budget 2023 är antagandet att biljettintäkterna 

kommer att nå en återhämtningsgrad av 95 procent jämfört med utfallet för 2019 och med 5% 

prishöjning samt att inga coronabidrag från Trafikverket utbetalas. Verksamhetens kostnader ökar 

med 90,3 mnkr, främst med anledning av de indexerade kostnadernas med cirka 65 mnkr ökning 

samt kostnadsökningarna för Norrtåg med ungefär 29 mnkr.  

De kommunala biljettsubventionerna minskar med 38,8 mnkr, baserad på en återhämtningsgrad av 

95% och prissänkningen som genomfördes under 2022 jämfört med utfallet för 2019. 

Kostnaden för Norrtåg AB ökar med 29 mnkr med anledning av övergång till produktionsavtal och 

balanseras av en intäkt i motsvarande grad. Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik bedöms 

kvarstå på samma nivå som 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatbudget (mnkr)
Resultat 

2021

Budget 

2021

 Budget 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Verksamhetens intäkter 144,4 125,6 150,5 165,4 168,1 169,7

Verksamhetens kostnader -704,6 -717,4 -754,6 -844,9 -847,2 -850,4

Avskrivningar -2,6 -0,8 -0,3 -1,9 -1,9 -1,9

Verksamhetens 

nettokostnader
-562,9 -594,6 -604,3 -681,4 -681,0 -682,6

Kommunala biljettsubventioner 139,8 155,6 150,8 112,0 116,9 117,7

Medlemsbidrag 423,1 437 453,6 569,5 564,1 564,7

Verksamhetens resultat 0 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella 

poster
0 0 0 0 0

0

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 0 0
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Investeringsbudget   

Kommunalförbundet har ett behov av att göra flera tekniktunga investeringar under framför allt 2023 

och 2024 för att säkerställa fortsatt effektiv hantering av framför allt den linjelagda trafiken. Ett 

fortsatt arbete pågår inom BOB-projektet avseende nytt betalsystem för Norrland. Utöver det som 

listas nedan har ett utbytesbehov av informationstavlor identifierats sent under året. I samråd med 

leverantörer och medlemmar har olika scenarion utarbetats för att identifiera behov och kostnader för 

utbytet. Behoven finns listad nedan i priolistan nedan samt med tänkbara scenarion och dess 

kostnadspåverkan med utgångspunkt i styrande dokument som hållplatshandboken. I budgeten är 

kostnader enligt scenario 2 beräknad för Örnsköldsvik och scenarion 1 för de övriga medlemmarna. 

De totala ekonomisk effekten för utbytet av informationstavlor beräknas hamna på cirka 2,7 mnkr för 

2023, men kan komma att förändras.  

Investeringsbehov exklusive informationstavlor 

 

 

Investeringskostnader per medlem enligt investeringsbehov nedan exklusive investeringar 

informationstavlor. 

 

 

 

 

 

Investeringar (kr) 2023 2024 2025

Biljettmaskiner - Uppdatering  till 4G 350 000 0 0

BOB Betalsystem Norrland 2 250 000 0 0

Ny leverantör för Realtid/Presentation/trafikledning 1 200 000 0 0

Utbyte stationära datorer till bärbara samt skärmar 157 500 157 500 0

Kommunikation router (Bussen) 0 4 050 000 1 350 000

Ombordutrusting  platta,  skrivare, m.m. för nya BOB 0 3 375 000 1 125 000

Reseplanerare 270 000 0

Handläggningssystem SÄKO 1 200 000 0

Utbyte Informationstavlor(olika scenarion) 0

Totalt 5 427 500 7 582 500 2 475 000

Medlem exkl Infotavlor 2023 2024 2025

RVN 1 369 057 1 470 419 479 959

Kramfors 110 199 118 358 42 848

Sollefteå 177 541 190 685 69 031

Örnsköldsvik 870 149 934 572 338 332

Härnösand 78 274 84 069 30 434

Timrå 361 550 388 319 140 578

Sundsvall 2 436 383 4 369 929 1 581 992

Ånge 24 347 26 149 9 466

Summa 5 427 500 7 582 500 2 692 641
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Priolista enligt bedömning av hållplatshandbok 

 

Den ekonomiska effekten inklusive investeringar i informationstavlor skulle bli enligt nedan per 

medlem. 

Ekonomisk effekt per medlem efter investeringsbehov och tänkbart utfall 

 

PRIO Scenario 1, kr Scenario 2, kr

1 2 3 4 5 Totalt: Andel toalt Andel scenrio 1 Andel scenrio 2 2023 2024 2023 2024

Härnösand 3 0 1 4 0 8 5% 4% 4% 112 500 112 500 150 000 150 000

Kramfors 0 0 2 1 0 3 2% 0% 2% 0 0 75 000 75 000

Sollefteå 3 0 4 1 0 8 5% 4% 8% 112 500 112 500 262 500 262 500

Sundsvall 47 20 5 9 0 81 53% 69% 56% 1 762 500 1 762 500 1 950 000 1 950 000

Timrå 2 3 6 1 0 12 8% 3% 9% 75 000 75 000 300 000 300 000

Ånge 0 0 3 2 0 5 3% 0% 3% 0 0 112 500 112 500

Örnsköldsvik 13 9 3 11 1 37 24% 19% 18% 487 500 487 500 637 500 637 500

Totalt: 68 32 24 29 1 154 100% 100% 100% 2 550 000 2 550 000 3 487 500 3 487 500

Summa per tavla 75 000

Prio 1 2 3 4 5 Totalt

Total S:A per prio 5 100 000 2 400 000 1 800 000 2 175 000 75 000 11 550 000

Per år 2023-2024 2 550 000 1 200 000 900 000 1 087 500 37 500 5 775 000

Scenario 1/år 2 550 000 (Prio 1)

Scenario 2/år 3 487 500 (Prio 1,3,5)

Medlem inkl Infotavlor scenario 1 2023 2024 2025

RVN 1 369 057 1 470 419 479 959

Kramfors 110 199 118 358 42 848

Sollefteå 290 041 303 185 69 031

Örnsköldsvik 1 357 649 1 422 072 338 332

Härnösand 190 774 196 569 30 434

Timrå 436 550 463 319 140 578

Sundsvall 4 198 883 6 132 429 1 581 992

Ånge 24 347 26 149 9 466

Summa 7 977 500 10 132 500 2 692 641

Medlem inkl Infotavlor scenario 2 2023 2024 2025

RVN 1 369 057 1 470 419 479 959

Kramfors 185 199 193 358 42 848

Sollefteå 440 041 453 185 69 031

Örnsköldsvik 1 507 649 1 572 072 338 332

Härnösand 228 274 234 069 30 434

Timrå 661 550 688 319 140 578

Sundsvall 4 386 383 6 319 929 1 581 992

Ånge 661 847 138 649 9 466

Summa 9 440 000 11 070 000 2 692 641
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Fördelning av verksamhetens nettokostnad 

I tabellen nedan exkluderas de kommunala subventionerna. Jämfört med budget 2022 sker en ökning 

av nettokostnaden med totat 77,1 mnkr, främst till följd av de ökade indexerade kostnaderna som står 

för 65 mnkr av kostnadsökningen samt Norrtågs övergång från incitamentavtal till produktionsavtal. 

Då osäkerheten är stor kring kostnadsutvecklingen och framför allt de indexerade kostnaderna, 

kvarstår den totala kostnaden på samma nivå för plan 2024 och 2025 som budget 2023 och 

återhämtningsgraden för biljettintäkterna blir 100%, vilket tillsammans medför att nettokostnaden 

minskar 2024 men ökar något för 2025 under dessa antaganden. 

I jämförelse med 2022 ökar Region Västernorrland nettokostnaderna med 36,8 mnkr där de främsta 

orsakerna är ökade kostnader för tågtrafik då incitamentavtalet övergått till ett produktionsavtal och 

indexerade kostnader. För Sundsvalls kommun ökar nettokostnaderna med 15,1 mnkr vid en 

jämförelse med budget 2022. För Örnsköldsviks kommun ökar nettokostnaderna med 9,8 mnkr. 

Härnösands kommun har utökat sin trafik inför 2022 vilket medför en ökad kostnad med 2,3 mnkr. 

Sollefteå ökar budgeten med 9,2 mnkr beroende på ej budgeterade SÄKO-kostnader under 2022. För 

övriga medlemmar är budget för 2023 något högre än budget 2022. För samtliga är det främst 

ökningen av de indexrelaterade kostnaderna som ökat kraftigt som påverkat budgeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokostnad, exkl kommunernas 

subventioner (mnkr)

Budget 

2021

 Budget 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Region Västernorrland -262,9 -251 -287,8 -291,2 -291,6

Sundsvalls kommun -134,7 -143,1 -158,2 -155,5 -156,3

Örnsköldsviks kommun -80,4 -87,1 -96,9 -96,3 -96,3

Härnösands kommun -36,3 -41,2 -43,5 -43,6 -43,7

Kramfors kommun -30 -31,5 -32,9 -32,7 -32,8

Timrå kommun -21,7 -23,6 -23,8 -23,6 -23,8

Sollefteå kommun -14,9 -15,1 -24,3 -24,1 -24,1

Ånge kommun -11,8 -11,8 -14,1 -14,0 -14,0

Summa -592,6 -604,4 -681,4 -681,0 -682,6
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Fördelning av medlemsbidrag 

I tabellen nedan redovisas fördelningen av kommunalförbundets medlemsbidrag. 

 

Kommentarer gällande medlemsbidrag  

Medlemsbidragen för budget 2023 förväntas öka med 115,9 mnkr jämfört med budget 2022. Nivån 

är dock inte fullt ut jämfört med tidigare år då biljettsubventionerna minskat med anledning av 

sänkningar av biljettpriserna samt att en prisökning genomförts inför 2023. Det medför en ökning av 

medlemsbidragen för att finansiera verksamheten. Precis som för nettokostnaderna minskar 

medlemsbidraget då antaganden om kostnadsutveckling och subventionerade produkter är de samma 

för 2024-2025 som för budget 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbidrag (mnkr)
Budget 

2021

 Budget 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Region Västernorrland -257,8 -245,0 -283,9 -287,3 -287,7

Sundsvalls kommun -67,6 -73,9 -112,0 -109,2 -110,0

Örnsköldsviks kommun -37,8 -46,0 -65,4 -59,8 -59,0

Härnösands kommun 4,5 -6,8 -13,3 -13,4 -13,4

Kramfors kommun -30 -31,5 -32,9 -32,7 -32,7

Timrå kommun -21,7 -23,6 -23,7 -23,6 -23,8

Sollefteå kommun -14,9 -15,1 -24,3 -24,1 -24,1

Ånge kommun -11,8 -11,8 -14,1 -14,0 -14,0

Summa -437,0 -453,6 -569,5 -564,1 -564,7
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Avgifter 
 

2023 2022 2021 

Utdebiterade timkostnader 775 kr/h 700 kr/h 700 kr/h 

Tilläggsavgift vid biljettkontroll 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 

Administrativ avgift för återlösen av periodkort 75 kr/ärende 75 kr/ärende 75 kr/ärende 

Avgift för kortämne, Reskort 20 kr 20 kr 20 kr 

Avgift för kortämne, Enkelbiljett 5 kr 5 kr 5 kr 

Utdebiterade timkostnader 

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver 

kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde höjs till 775 kronor per påbörjad timma. 

Tilläggsavgift vid biljettkontroll 

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är 

oförändrat 1 500 kronor. 

Administrativ avgift för återlösen av periodkort  

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras 

oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.  

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att 

förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte 

återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.  

Avgift för kortämne Reskort 

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som 

bär Din Turs produkter är oförändrat 20 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar 

behovet av kortämnen avsevärt. 

Avgift för kortämne Enkelbiljett 

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings och handläggningskostnaderna för kortämnet till 

en Enkelbiljett är oförändrat 5 kr. Enkelbiljetter kan köpas på alla linjer i Din Tur app. Resenär som 

köper resa via Din Tur app står för sina egna kostnader för mobiltelefonen. 
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 BILAGA 1: Internkontrollplan 2023 Dnr 22/00583 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se
  

 

Sid 1 av 3 

Internkontrollplan 2023 

 

Bakgrund 

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska enligt Policy 

Internkontroll besluta om internkontrollplan för nästkommande år på sista förbundsdirektionsmötet 

för året. I policyn framgår förbundsdirektionens anvisningar för hur internkontrollen ska genomföras. 

Riskanalys 

Som metod att identifiera de internkontrollpunkter som är mest angelägna att utvärdera ska en 

riskanalys genomföras.  

Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning 

1. Kartlägg vilka risker som finns.  

2. Bedöm konsekvensen av att risken inträffar, indelat i fyra (1-4) steg. 

3. Bedöm sannolikheten att risken ska inträffa, indelat i fyra (1-4) steg. 

4. Multiplicera bedömd konsekvensfaktor med bedömd sannolikhetsfaktor. 

5. De risker som får högst summa efter steg fyra (4) väljs för att ingå i internkontrollpunkterna. 

 

Konsekvens  

 

    

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 - Lindrig 2 4 6 8 

1 - Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet  1 - Osannolik 2 – Mindre 

sannolik 

3 – Möjlig 4- Sannolik 

 

Kartläggning av risker 

Ett urval av medarbetare har medverkat i samtal för att kartlägga vilka risker som finns inom 

kommunalförbundet. Efter genomförd kartläggning har följande möjliga internkontrollpunkter 

identifierats:  
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 BILAGA 1: Internkontrollplan 2023 Dnr 22/00583 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se
  

 

Sid 2 av 3 

 

 

Riskidentitet     
Benämning risk   Risk kategori 

      

Yttre händelser som påverkar Indexutveckling - svängningar i indexutfall kan 
påverka det ekonomiska utfallet hos våra medlemmar samt ge svårighet att lämna 
adekvata prognoser  

A Omvärldsrisk  

Brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga. ej uppdaterade policy, riktlinjer, 
anvisningar mm - arbetsuppgifter behäftas med fel eller faller bort i samband med 
överlämning av löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen 

B Verksamhetsrisk 

Ökad risk för cyberattack med anledning av kriget i Ukraina C IT baserad risk 

Brist på resurser och kompetens inom upphandling.  D Verksamhetsrisk 

 

Väsentlighets- och riskbedömning  

Benämnd risk   Riskhantering – föreslagen åtgärd 

 

a) Yttre händelser som påverkar Indexutveckling (3x4=12)     Uppföljning i tertialrapporter 2023 

 

b) Brister i utförande av löpande arbete inom KTM(3x4=12)  Ingår i verksamhetsplan 2023

  

c) Ökad risk för cyberattack (3x2=6)      Löpande säkerhetsarbete 

    

d) resurs- och kompetensbrist inom upphandling (3x4=12) Köpa extern kompetens eller utökat   

samarbete med externa parter   
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 BILAGA 1: Internkontrollplan 2023 Dnr 22/00583 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se
  

 

Sid 3 av 3 

Konsekvens  

 

    

4 – Allvarlig 
 

  A, B, D 

3 – Kännbar 
 

 A, B, C, D  
2 - Lindrig 

 
  C 

1 - Försumbar 
    

Sannolikhet  1 - Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4- Sannolik 

 

Internkontrollpunkter 2023 

Med stöd av gjord väsentlighets- och riskbedömning ska internkontroll utföras på:  

• Yttre händelser som påverkar Indexutveckling  

• Brister i utförande av löpande arbete inom KTM 

• Brist på resurser och kompetens inom upphandling 
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Risk kategorier RISKMATRIS
Omvärldsrisker Omvärld

Finansiella risker Finans Konsekvens

Legala risker Legala 4 - Allvarlig 4 8 12 16

Verksamhetsrisker Verksam 3 - Kännbar 3 6 9 12

Redovisningsrisker Redovisn 2 - Lindrig 2 4 6 8

Bristande efterlevnad Efterlevnad 1 - Försumbar 1 2 3 4

Risk förtroendeskada Förtroende Sannolikhet 
1- Osannolik

2 - Mindre 

sannolik
3 - Möjlig 4 - Sannolik

IT Baserade risker IT

Utvecklad VOR matris
Formulera risken noggrant: "Risken att …(händelse) inträffar pga ….(orsak) vilket leder till …(konsekvens)"

(E  +  F  +  V) x S =RV

Riskidentitet Riskanalys Riskhantering

Benämning risk Risk kategori Konsekvens Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Status Befintliga Effektivitet Föreslagna Planerade Utfört Ansvar
Ekonomi Förtroende Verksamhet snitt (avrundat) åtgärder åtgärder åtgärder

Yttre händelser som påverkar Indexutveckling - svängningar i 

indexutfall kan påverka det ekonomiska utfallet hos våra 

medlemmar samt ge svårighet att lämna adekvata prognoser A Omvärldsrisk 3 3 3 3 4 12 pågår

Följer utvecklingen av 

indexrelaterade kostnader

Uppföljning i 

tertialrapporter 2023
Ekonomi/Trafik

Brister i utförande av löpande arbete inom KTM pga. ej 

uppdaterade policy, riktlinjer, anvisningar mm - arbetsuppgifter 

behäftas med fel eller faller bort i samband med överlämning av 

löpande arbetsuppgifter vid omorganisationen B
Verksamhets- 

risk 3 3 3 3 4 12 pågår

Indentifiera att anvisningar 

finns för det löpande arbetet

Ingår i Verksamhetsplan 

2023

Trafikchef/ chef 

verksamhetsstöd

Ökad risk för cyberattack med anledning av kriget i Ukraina

C IT baserad risk 3 3 3 3 2 6 pågår

Åtgärder har vidtagits för att 

höja säkerheten

Löpande 

säkerhetsarbetet
IT/ Verksamhetsstöd

Brist på resurser och kompetens inom upphandling

D
Verksamhets- 

risk 4 3 3 3 4 12 pågår

Försöker göra upphandlingar 

med andra parter

Köpa extern kompetens 

eller utökat samarbete 

med externa parter

Trafikchef/ chef 

verksamhetsstöd

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 92 of 93.



Signatures for document with ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32.

TeamEngine Document E-Sign ID: D7B07793-82E2-4928-A26C-6A82571F7B32. Page 93 of 93.



 PROTOKOLL 
 
 

 
 
 
 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 1 av 4 

Protokoll per capsulam Förbundsdirektionen 2022-11-25 

Datum: 2022-11-25  
Plats: Per capsulam  
   
Beslutande ledamöter:   
Henrik Sendelbach (KD), ordförande  
Sara Nylund (S)  
Malin Svanholm (S)  
Mikael Malmén (S)  
Knapp-Britta Thyr (MP)  
Jan Filipsson (S)  
Stefan Dalin (S)  
Hans Forsberg (C)  
Paul Höglund (C)  
  
   
   
Justerare: 
Hans Forsberg (C) 

  

   
Tid för justering: 
2022-11-25 

Justering av protokollet 
sker med BankID 

 

Underskrifter   
Se sista sidan 
 

  

   
   
   

ANSLAG/BEVIS 

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 
2022-11-25 2022-11-25 2022-12-19 

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förvaltning 

 

   
   
   
  

Camilla Norberg, Stabsadministratör 

  

 

Datum 

2022-11-25  
Diarienr 

22/00561-1 

  
  

        Camilla Norberg, 070-231 83 20   
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 PROTOKOLL 
 
 

 
 
 
 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 2 av 4 

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-11-25 

Innehåll 
§ 153. Protokoll och justering ........................................................................................................ 3 

§ 154. Instruktioner till stämmoombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022 ........... 4 
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 PROTOKOLL 
 
 

 
 
 
 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 3 av 4 

 Bilagor 

§ 153. Protokoll och justering 
 

Beslutet i detta protokoll fattas per capsulam, där ordförande tillsammans med Hans 

Forsberg (C) får justera protokollet. Samtycken till beslutet från samtliga ledamöter läggs 

med som bilaga till detta protokoll och ses som underskrift till beslutet. 

 

 
 
Samtycke från 
samtliga ledamöter 
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 PROTOKOLL 
 
 

 
 
 
 
 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 4 av 4 

§ 154. Instruktioner till stämmoombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 

2022 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma: 

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för perioden 2021-07-01—2022-

06-30, 

 

att fastställa resultat- och balansräkning, 

 

att godkänna disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 

 

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, 

 

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer, 

 

att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter med nyval av Erik 

Hellners, Monica Lingegård, Petra Axelsson och godkänna förslag på val av revisorer, 

 

att godkänna val av valberedningen, 

 

att fastställa de oförändrade ägardirektiven, 

 

att besluta ställa sig bakom det framförhandlade avtalsförslaget och rekommendera 

samtliga ägare teckna Samtrafikens Partneravtal (SPA-11). 

Bakgrund 

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att 

förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och 

delägda bolag. 

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är: 

- Västernorrlands Läns Trafik AB 

- Bussgods i Västernorrland AB 

- Norrtåg AB 

- AB Transitio 

- Samtrafiken i Sverige AB 

- Svensk Kollektivtrafik 

- Sobona 

 
Expedieras till: 

Henrik Sendelbach, stämmoombud 

 

Beslutsunderlag: Missiv 2022-11-21 Instruktioner till stämmoombud för Samtrafiken i 

Sverige AB:s stämma 2022 

 

 
Samtycke från 
samtliga ledamöter 
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Från: Forsberg Hans
Till: Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp

Britta Thyr; Dalin Stefan; Filipsson Jan
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 23 november 2022 12:57:38
Bilagor: image002.png

Hej!
Jag samtycker till stämmoinstruktionerna. //H
 
Vänliga hälsningar
 
Hans Forsberg (C)
Ordförande för Service- och förvaltningsutskottet
Kommunstyrelsen, Sundsvalls Kommun
 

Mobil: 070-64 79 514
Telefon: 060-19 10 00
Besöksadress:
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
hans.forsberg@sundsvall.se
 
 
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Dalin Stefan <stefan.dalin@timra.se>; Forsberg Hans <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson
Jan <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
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Från: Henrik Sendelbach
Till: Camilla Norberg; Sara Nylund; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp Britta Thyr; Stefan

Dalin; Hans Forsberg; Jan Filipsson
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:46:30

Hej! Samtycker till förslaget till stämmoinstruktioner.
 
Hälsningar
Henrik Sendelbach
 

Från: Camilla Norberg
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach; Sara Nylund; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp
Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans Forsberg; Jan Filipsson
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Filipsson, J. (Jan)
Till: Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp

Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans Forsberg
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: RE: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 14:58:40

Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner
 
Janne
 
 
Jan Filipsson
Vice ordförande kommunstyrelsen
 
Mobil: 070-519 97 09
E-post: jan.filipsson@ange.se
E-post:jan.filipsson@nouryon.com
 
 

 
 
 

From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Sent: den 22 november 2022 14:42
To: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson, J.
(Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>
Cc: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Subject: Beslut per capsulam
 

This email is from an external sender. Use the Report Message button to flag suspicious
messages.

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
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Från: Britta Thyr
Till: Camilla Norberg
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:29:50

samtycker
 
Vänliga hälsningar
Knapp Britta Thyr (Mp)
Ordförande samhällsnämnden
Härnösands kommun
 
britta.thyr@harnosand.se
070-208 68 41
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan
Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson
<jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Malin Svanholm
Till: Filipsson, J. (Jan); Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Mikael Malmen; Knapp

Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans Forsberg
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:44:01

Ok från mig med!
 
//Malin
 

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-80104
070-618 03 63
Kramfors kommun
 

Från: Filipsson, J. (Jan) <jan.filipsson@nouryon.com> 
Skickat: den 22 november 2022 14:59
Till: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Henrik Sendelbach
<henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund
<paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen
<mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin
<stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: RE: Beslut per capsulam
 
Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner
 
Janne
 
 
Jan Filipsson
Vice ordförande kommunstyrelsen
 
Mobil: 070-519 97 09
E-post: jan.filipsson@ange.se
E-post:jan.filipsson@nouryon.com
 
 

 
 
 

From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Sent: den 22 november 2022 14:42
To: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
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Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson, J.
(Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>
Cc: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Subject: Beslut per capsulam
 

This email is from an external sender. Use the Report Message button to flag suspicious
messages.

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Mikael Malmén
Till: Camilla Norberg
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:46:17

 
Hej!
 
Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner.
 
Med vänlig hälsning,
 
Mikael Malmén
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Örnsköldsviks kommun
Tel: 0660 – 881 58
mikael.malmen@ornskoldsvik.se
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmén <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan
Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Paul Höglund
Till: Camilla Norberg
Ärende: Re: Beslut per capsulam Jag samtycker till förslaget hälsn Paul
Datum: den 22 november 2022 14:56:56

tis 22 nov. 2022 kl. 14:42 skrev Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>:
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt
tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till
beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med
protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

[DinTur liggande med undertext mailsignatur]
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Från: Sara Nylund
Till: Camilla Norberg
Kopia: Henrik Sendelbach; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans

Forsberg; Jan Filipsson; Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 16:24:33

Samtycker!

Mvh Sara

———————————
Sara Nylund (S)
1:e vice ordförande regionstyrelsen
Region Västernorrland
070-1903890
www.rvn.se
www.rvn.se/ettvasternorrland

Skickat från min iPhone

> 22 nov. 2022 kl. 14:42 skrev Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>:
>
> Till förbundsdirektionen,
> Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie
ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
>
> Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans
Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Camilla Norberg
> Stabsadministratör
> 070-231 83 20
>
>
> [DinTur liggande med undertext mailsignatur]
>
> <Missiv_instruktioner_stämmombud_Samtrafiken i Sverige AB.pdf>
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Från: Stefan Dalin
Till: Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp Britta Thyr; Hans Forsberg; Jan Filipsson
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 16:04:51
Bilagor: image002.png

ok
 
Med vänlig hälsning
 
 
 
Fil. dr Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande (S)
 

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 42 | MOBIL 073-270 95 39 | www.timra.se
 
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund
<paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>;
Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>; Hans Forsberg
<hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin
<mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka
in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera
på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Protokoll styrelsesammanträde 
 
Styrelse Ostkustbanan 2015 AB 
Datum Fredagen den 18 november 2022 
Tid Klockan 08.35-09.25 
Plats North Sweden Stockholm Office, alternativt Via Zoom 

 
Styrelseledamöter Glenn Nordlund Ordförande Anmält förhinder 
 Eva Lindberg Vice ordförande   
 Bodil Hansson Ledamot   Anmält förhinder 
 Jörgen Edsvik Ledamot Anmält förhinder 
 John-Erik Jansson Ledamot  
 Johan Andersson Ledamot Anmält förhinder 
 Malin Svanholm Ledamot  Närvaro via Zoom 
 Mikael Löthstam Ledamot  
 Stefan Dalin Ledamot  
 Stig Eng Ledamot Närvaro via Zoom 
 Andreas Sjölander Ledamot Ej närvarande 
 Erik Lövgren Ledamot  
 Per Nylén  Ledamot  
    
Adjungerade Daniel Gustafsson Länsstyrelsen 

Västernorrland 
 

 Erik Lennmalm Länsstyrelsen Gävleborg Anmält förhinder 
    
Tjänstemän och  Ingela Bendrot VD  
övrig Lotta Rönström North Sweden  
 Roger Wetterstrand Region Gävleborg  
 Malin Lidov Heneryd Region Gävleborg Anmält förhinder 
 Niklas Andersson Sundsvalls kommun Närvaro via Zoom 
 Monika Nyberg Sekreterare Närvaro via Zoom 

 
 
 
Protokollet omfattar §§ 57-65 
 
  

http://nyaostkustbanan.se/
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              Formalia 
 
§ 57 Sammanträdet öppnas 

Vice ordföranden Eva Lindberg öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 
  
§ 58 Val av justerare 

Stefan Dalin väljs att justera dagens protokoll. 
  
§ 59 Fastställande av dagordning 

 
Beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning. 

  
§ 60 Föregående protokoll från styrelsesammanträdet, 2022-09-30 

 
Beslut 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
 

Bilaga: Protokoll från sammanträde 2022-09-30. 

 
 
 
§ 61 

Rapportpunkt 
 
Det politiska läget - reflektioner 
Styrelsen går igenom det politiska läget i dess kommuner och regioner. 
 
Vd reflekterar över gårdagens 95-års jubileum. Representanter kom från alla politiska partier samt 
representanter från Trafikutskottet och Branschföretagarna. Det kom fler personer än vad som var 
anmälda. Styrelsen var mycket nöjda med programmet och genomförandet. 
 
En vandringsutställning med tidslinje för Ostkustbanans driftsättning diskuteras och planeras att 
ställas ut på bibliotek eller kommunhus. 
 
Vd informerar styrelsen om att Andreas Carlson (KD) är ny infrastrukturminister samt att det har 
utsetts flera nya talespersoner i Trafikutskottet.  
 
Styrelsen diskuterar att genomföra en specialchartrad tågresa tidigt på mandatperioden, där 
trafikutskottet inbjuds. 
 
En uppdaterad kartbild på investeringar där Västernorrlands län och Gävleborgs län ingår, ska 
skickas ut till styrelsen. 
 

§ 62 Ekonomirapport september och oktober 2022 
Vd går muntligen igenom ekonomirapport för september och oktober 2022. Ökade kostnader 
för 95-års jubiléet samt den nya hemsidan påverkar utfallet. På sammanträdet den 16 
december 2022 kommer Vd att visa en mer ingående rapport.  
 
Beslut 
Styrelsen beslutar  
 
att ställa sig bakom ekonomirapporterna. 
 
 

Beslutsunderlag: Månadsrapport 2022-09, 2022-10 
 

http://nyaostkustbanan.se/
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§ 63 Övriga frågor 

Vd informerar styrelsen om att Monika Nyberg kommer att gå i förtida pension, den 31 
mars 2023. Bolaget söker nu en efterträdare från Sundsvalls kommun. 

 § 64       Kommande sammanträden  
  

Sammanträdesdag 2022 
16 december, klockan 13.15-16.00: Styrelsen  
 
Sammanträdesdagar 2023 
27 januari, klockan 09.00-11.00: Verkställande utskott 
10 februari, klockan 09.00-12.00: Styrelsen 
3 mars, klockan 09.00-11.00: Verkställande utskott 
17 mars, klockan 09.00-12.00: Styrelsen 
12 maj Årsstämma, hålls i Gävle 
 

§ 65       Mötets avslutande 
 Vice ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang. 

 

http://nyaostkustbanan.se/












































































 

 

Postadress 

Härnösands kommun 

Kanslienheten 

871 31 Härnösand 

Besöksadress 

 

Norra Kyrkogatan 3 

 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kansliet@harnosand.se 
Fax 

 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 

Kommunstyrelsen 

 

Ordförandebeslut 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-27 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Ändrat mötesdatum för kommunstyrelsen 

För kännedom har kommunstyrelsens beslutsmöte den 28 februari 2023 

flyttats till den 7 mars 2023.  

Bakgrunden till ändrat mötesdatum är att uppstarten av ”Modellkoncept för 

jämställdhet”, där Härnösands kommun medverkar och är en del av 

projektet, sker den 28 februari. I arbetsgruppen ingår både politiker och 

tjänstepersoner i Härnösand.  

Beslutet delges ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, samt berörda 

tjänstepersoner. 

Andreas Sjölander 

Kommunstyrelsens ordförande  
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2  Strategisk plan RUS

Strategisk plan RUS
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) identifie-
ras behovet av en strategisk plan som hanterar  
frågor av särskild vikt för genomförandet av RUS, 
men som inte omfattas av andra obligatoriska  
planer och program. 

Syfte
Genom den strategiska planen väljer Regionala och 
stora samverkansråden att särskilt lyfta ett begränsat 
antal områden eller frågor som är förutsättningsskapan-
de för RUS målområden – och som skapar kapacitet och 
långsiktighet. Dessa områden eller frågor: 

• Kräver strategiska beslut från högsta politiska   
 ledning i kommuner och region.
• Är tidsmässigt angelägna, där strategiska vägval   
 behöver göras här och nu.

Den strategiska planen blir en viljeinriktning för Regio-
nala och Stora samverkansråden för de närmaste åren. 
Planen aktualiseras årligen och justeras vid behov.

Den strategiska planen sätter särskilt fokus på identi-
fierade förutsättningsskapande frågor, men betyder 
inte att det uteslutande är dessa som hanterad av 
samverkansråden.  Det är viktigt att understryka att 
andra frågor inom ramen för RUS och dess underplaner 
och strategier kommer att behöva hanteras när behov 
uppstår.

I enlighet med RUS är hållbarhet i alla tre dimensioner 
en grundläggande utgångspunkt inom de identifierade 
frågorna.

Befintliga understrategier och program kopplade till RUS

Agenda 2030
RUS - ETT VÄSTERNORRLAND



 Strategisk plan RUS 3 

Fokusområden

Sammanhållet etablerings och företagsfrämjande

År 2030 är vi alla representanter för Västernorrland. Vi formerar oss för att ha en helhetsbild av vilka  
investeringar och vilka kompetenser som skulle tillföra mest mervärde för länet. Utåt arbetar vi strategiskt 
som en enhet för att skapa och attrahera den kompetens som behövs, oavsett om det är spetskompetens 
för styrkeområden eller värdefull kärnkompetens i moderna offentliga förvaltningar. Vi hjälps åt för att se 
till att etablera investeringar till länet, oavsett var de etableras.

Inom området behövs gemensam drifts- som utvecklingskapacitet i form av regional planering, med målsättningen 
att skapa långsiktig och koordinerad organisering som stärker länets förmåga att attrahera nya företag, nya  
organisationer och fler invånare. Samtidigt som det befintliga näringslivets utveckling främjas. 

Påverkansagenda

År 2030 arbetar vi på enad front för att påverka nationell och EU-nivå inom en rad politikområden för att 
skapa rätt förutsättningar för utveckling och tillväxt i Västernorrland. Genom det arbetet ökar möjlighe-
terna att tillvarata länets potential och säkerställer att nationell och EU-politik är flexibel nog att kunna 
anpassas till regioner som Västernorrland. Påverkansarbetet är samordnat över länsgränserna och sker 
också tillsammans med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt.

Till den strategiska planen kopplas därför en påverkansagenda som förtydligar vilka områden och sakfrågor som  
är gemensamma för länets bästa - och där påverkansarbete bör ske med gemensam kraft. Målsättningen är också 
att säkerställa kapacitet för gemensamma insatser.
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Matchning på arbetsmarknaden

År 2030 har vi haft ett antal år med allt snabbare strukturomvandling med en delvis förändrad arbets-
marknad där nya yrken uppstått. Vårt gemensamma arbete har säkerställt att företag och organisationer 
kan tillgodose sina kompetensbehov. År 2030 har vi ett utbildningsutbud som i stor utsträckning möter 
arbetsmarknadens reella behov av både bredd- och spetskompetens inom akademiska och yrkesinriktade 
utbildningar. Vårt näringsliv och våra organisationer deltar aktivt i arbetet med att utbilda och informera 
om arbetslivets nuvarande och framtida möjligheter. Outnyttjad kompetens välkomnas och tas till vara.  
I Västernorrland gör vi plats för alla.

Så väl sakpolitiska områden som uppdragens organisering behöver koordineras på nya sätt för att vi ska nå  
resultat. Målsättningen är sektors- och aktörsövergripande insatser och arbetssätt för att vi ska lyckas med  
utmaningen matchning på arbetsmarknaden. Gemensamt behöver vi identifiera insatser som både möter  
nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden och ökar vår attraktivitet. Utifrån behoven implementera  
modeller som gör att vi samtidigt nyttjar tillgänglig arbetskraft på bästa sätt.

Strategisk finansiering 

År 2030 bidrar insatser för entreprenörskap och en tydlig stödstruktur till en utveckling där en mångfald 
av företag och företag som på lika villkor har möjlighet att bidra till en hållbar tillväxt, samtidigt som vi tar 
tydliga steg mot ekologisk och social hållbarhet. 

I Västernorrland behöver vi mer systematiskt ökaförmågan att attrahera och komplettera regionala privata och 
offentliga satsningar med nationella och internationella konkurrensutsatta medel. 

Vi är i högre grad än tidigare beroende av samfinansiering för att hantera gemensamma utmaningar. Finansierings-
källor behöver användas mer strategiskt och kunskapen om kompletterande finansieringskällor utökas.
Inom fokusområdet behövs strategiska ställningstaganden för att säkerställa att den gemensamma offentliga och 
privata finansieringen ger en hävstångseffekt i såväl enskilda företagssatsningar som för gemensamma långsiktiga 
strukturer.
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Samarbetsformer – ett modigt regionalt ledarskap

Region Västernorrland är statligt regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Uppdraget, som 
är reglerat i lag och förordningar, innefattar att samordna framtagande, genomförande och uppföljning 
av insatser inom ramen för RUS och den regionala utvecklingspolitiken. Strategiska och operativa  
insatser ska utgå från analyser och kunskap om länets behov och utmaningar. Genomförandet ska ske  
i bred samverkan med ett stort antal aktörer på lokal och regional nivå, men också nationellt och  
internationellt - där samtliga aktörer har ett ansvar för genomförandet mot de mål och prioriteringar  
vi enats om. 

Regionala och Stora samverkansrådet utgör länets vägledande organ för regionala utvecklingsfrågor. Utgångs-
punkten är Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, den regionala transportinfrastrukturplaneringen, 
andra kopplade strategier, planer och program. Samverkansråden ska uppmuntra ett utmaningsdrivet arbets-
sätt där våra gemensamma utmaningar och utvecklingsfrågor sätts i centrum och alla berörda aktörer bidrar till 
lösningen, utifrån sina ordinarie uppdrag och tillsammans, genom att tänka bortom geografiska och organisato-
riska gränser. 

Regionala samverkansrådet ska bidra till hållbar regional utveckling i Västernorrland genom att:
 ͳ bidra med fördjupad samordning av kommunsektorns (kommunernas och regionens) prioriteringar och   

 insatser inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet
 ͳ utgöra en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala utvecklingsfrågor
 ͳ säkerställa samråd och samverkan i syfte att agera kostnads- och resurseffektivt inom ramen för det  

 regionala utvecklingsarbetet
 ͳ utgöra det samlade regionala ledarskapet i genomförandet av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS)  

 Ett Västernorrland
 ͳ utgöra den samlade regionala rösten inför prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, exempelvis i  

 utformande och finansiering av projekt och andra investeringar 
 ͳ bidra till formuleringar av gemensamma regionala ställningstaganden i nationellt och internationellt  

 påverkansarbete
 ͳ tillsammans med Stora samverkansrådet utgöra ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning  

 och bidra till gemensam kunskapshöjning om den regionala utvecklingspolitiken och regionala  
 prioriteringar, utifrån nationella satsningar.



6 Strategisk plan RUS

Regionala samverkansrådets sammansättning
• Förtroendevalda i majoritet och opposition från varje kommun
• Förtroendevalda i majoritet och opposition från Region Västernorrland
• Tjänstepersonstöd (regiondirektör, regional utvecklingsdirektör, kommunförbundets förbundsdirektör 

samt länets kommunchefer)
• Länsstyrelsen Västernorrlands högsta ledning, landshövding och/eller länsråd, adjungeras till regionala 

samverkansrådets möten, utifrån sin myndighetsroll, som förvaltande myndighet för 
landsbygdsprogrammet och utifrån statlig samordning mellan nationella myndigheter med uppdrag 
att medverka i det regionala utvecklingsarbetet.

I Västernorrland behöver vi mer systematiskt öka förmågan att attrahera och komplettera regionala privata och 
offentliga satsningar med nationella och internationella konkurrensutsatta medel. 

Vi är i högre grad än tidigare beroende av samfinansiering för att hantera gemensamma utmaningar. Finansie-
ringskällor behöver användas mer strategiskt och kunskapen om kompletterande finansieringskällor utökas. Inom 
fokusområdet behövs strategiska ställningstaganden för att säkerställa att den gemensamma offentliga och privata 
finansieringen ger en hävstångseffekt i såväl enskilda företagssatsningar som för gemensamma långsiktiga strukturer.

Stora samverkansrådets sammansättning
Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet finns behov av på strategisk nivå regelbundet föra dialog 
mellan en rad aktörer som i sina uppdrag arbetar med regional utveckling, vilket utöver kommuner och  
länsstyrelsen bland andra innefattar:

• nationella myndigheter
• universitet
• näringslivsfrämjande organisationer
• representanter från civilsamhällets aktörer

Dessa aktörer bjuds två till tre gånger per år in till ett bredare regionalt partnerskap: Stora samverkansrådet. 
Stora samverkansrådets uppgifter utgår från Regionala samverkansrådets uppgifter och innefattar bland  
annat att diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar, inte minst inom ramen för de europeiska  
finansieringsprogrammen.  Stora samverkansrådet sker förankring och ställningstaganden i förberedda, 
gemensamma utvecklingsfrågor i syfte att fördjupa såväl strategisk som funktionell samverkan.

Regionala och stora samverkansrådets beredning och mötesstruktur
Regionala samverkansrådet föreslås träffas en gång per månad, i digital form samt vid behov längre, fysiska möten. 
Regionala samverkansrådet avser också att ha ett strategiskt planeringsmöte årligen (lunch-lunch).  
Stora samverkansrådet föreslås bjudas in och därutöver utifrån aktuella frågeställningar för att skapa en mer 
flexibel samverkansstruktur – ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Dagordningen tas fram i dialog och bereds av den strategiska RUS-gruppen, som också utgör beredningsgrupp för 
samverkansrådens möten. I den strategiska RUS-gruppen ingår kommunernas tillväxt-/utvecklingschefer, regional  
utvecklingsdirektör/tillväxtchef från Region Västernorrland, representanter från Länsstyrelsen och 
Kommunförbundet samt inför Stora samverkansrådet också representation från Mittuniversitetet (och 
Trafikverket?).

Till regionala samverkansrådets möten kommer föredragande att bjudas in enligt fastställd dagordning. Regionala 
samverkansrådets ordförande bjuder in till rådets möten.

Regionala samverkansrådets möten ska protokollföras. Region Västernorrland samordnar och erbjuder  
sekretariats- och kansliresurser inför, vid och efter samverkansrådens möten. Samtliga aktörer i samverkansråden 
ansvarar för att föreslå aktuella frågor till agendan samt att förankra och förbereda möten i sin  
hemmaorganisation och återföra diskussioner och resultat från möten.

Det ska framgå från handlingar om:
• punkten avser information eller ställningstagande (samverkansråden är rådgivande)
• hur frågan kopplas till länets regionala utvecklingsstrategi
• bakgrundsinformation eller särskilda frågeställningar biläggs som förberedelse
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Ett modigt regionalt ledarskap som  
tillsammans tar ansvar för framtiden! 

Regionala samverkansrådets budkavle för strategisk  
och operativ samverkan i linje med RUS  

• Vi ska arbeta strategiskt och ha fokus på att utveckla hela Västernorrland

• Vi investerar tid och engagemang genom att ta vara på tidigare arbete,  
efterfråga kunskap och arbeta behovsstyrt

• Vi är inkluderande och eftersträvar transparens och öppenhet – det är  
viktigt att vi vågar bryta perspektiv och diskutera de svåra frågorna

• Vi bygger drifts-, uppföljnings- och utvecklingskraft genom gemensamma  
satsningar

• Vi enas om agenda och plan för konkreta insatser och påverkansarbete

• Vi kommunicerar aktivt de ställningstaganden som görs och berättar om  
goda resultat som gör att vi stärker varandras och gemensamma  
verksamheter. 



Beslutad 2019-03-15  

Sida 1 av 2 

 

 
 

 

Arbetsordning Kulturforum Västernorrland 
 

Arbetsordningen omprövas vid ingången av ny mandatperiod. 

 

 

1. Ändamålet 

Kulturforum är ett forum för länets kommuner, Region Västernorrland, 

Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland för samverkan i 

kulturfrågor. 

 

Samverkan ska avse: 

a. Kultursamverkansmodellen 

b. Regionala och lokala kultur- och kulturarvsplaner 

c. Mellankommunal och regional samverkan 

 

 

2. Representation 

 

a. Politisk representation 

Kommunerna representeras av en ordinarie ledamot samt ersättare.  

Region Västernorrland representeras av två ledamöter, varav en från oppositionen, samt 

ersättare för de två ledamöterna.  

Ersättare har rätt att närvara. 

 

b. Tjänstemannarepresentation 

Kommunerna representeras av en ordinarie tjänsteman och en ersättare  

från vardera kommunen. 

Kommunförbundet Västernorrland representeras av en ordinarie tjänsteman  

och en ersättare. 

Länsstyrelsen Västernorrland representeras av en ordinarie tjänsteman  

och en ersättare. 

Region Västernorrland representeras av en ordinarie tjänsteman och en ersättare. 

Ersättare har rätt att närvara. 

Personer kan adjungeras till kulturforum vid behov. 

 

3. Ordförande och vice ordförande 

Ordförande och vice ordförande utses av kulturforum. Uppdraget växlar mellan Region 

Västernorrland och kommunerna, och uppdraget löper under två år vardera under 

mandatperioden. Den organisation som är ordförande för kulturforum, tillhandahåller 

även sekreterarfunktion. 
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4. Ansvar och mandat 

Kulturforum har inget formellt beslutsmandat men parterna ansvarar för att förslag 

behandlas i respektive organisation. 

 

 

5. Sammanträden 

Kulturforum sammanträder 3-4 gånger per år. Kulturforum bestämmer själv sina 

mötesformer. Mötes- och aktivitetsplan fastställs vid sista mötet varje kalenderår, samt 

vid första mötet vid ny mandatperiod. Handlingar till sammanträdena skickas ut senast 

1 vecka innan mötet. Kallelse till möten utgår minst en månad före mötestillfället.  

 

 

6. Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper kan knytas till kulturforum, aktivitetsplanen avgör omfattning av 

återrapportering. 

 

 

7. Kostnader för deltagande 

Kostnader för deltagande faller på respektive deltagande organisation. 

 



 
 
 
Gemensamt uttalande från socialdemokratiska kommunal-, oppositions- och regionråd i 
Västernorrland 
 
Löftesbrytarregeringen fortsätter splittra Sverige 
 
Nio dagar tog det, efter att man tillträtt, för den nya högerregeringen att presentera sin modell för 
kompensation av höga elpriser för Sverige. Eller för Sverige och Sverige, det blev bara delar av 
Sverige. För elprisområdena 1 och 2, dvs de norra delarna av landet, där medeltemperaturen också 
är avsevärt mycket lägre än de sydliga delarna, där blev vi helt utan stöd. Det var inte riktigt vad man 
lovade i valrörelsen. Storkonsumenter av el i södra Sverige kan nu se fram emot att kompenseras, 
medan invånarna i norra Sverige inte ens får ett endaste öre i kompensation. Det är svagt, det är 
orättfärdigt och inte minst så rotar det en splittring i Sverige.  
 
Vi socialdemokrater i Västernorrland stöttar naturligtvis det förslag till kompensation som 
Socialdemokraterna, genom oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) lagt fram, där stöd ges till 
hela Sverige. Det är så vi bygger ett samhälle som håller ihop, grundförutsättningen för det starka 
samhället. 
 
På grund av det kallare klimatet i norr så konsumerar norrlänningarna mer el, så enkelt är det. Vi har 
dock i alla tider bidragit till att hålla ner elkonsumtionen, tidigare för att kunna hålla nere våra 
kostnader, men nu också som en solidaritetshandling mot resten av Sverige och Europa. Men det 
finns också gränser i hur mycket el man kan förväntas spara. Särskilt mot bakgrund att det i de norra 
regionerna finns ett överskott av el. Här produceras mer el än vad vi själva gör av med. Låt oss ha i 
åtanke att vi tillhör den region i landet som producerar mest förnyelsebar el och vi anser att det 
också är rimligt att den bidrar till bättre förutsättningar att bo och verka i Västernorrland. 
  
Vi uppmanar den nya regeringen att göra om och göra rätt. Den modell ni lagt fram duger helt enkelt 
inte! 
 
Västernorrland den 9 december 2022 
 
Erik Lövgren, KSO Ånge  Bodil Hansson, KSO Sundsvall 
Stefan Dalin, KSO Timrå   Andreas Sjölander, KSO Härnösand 
Malin Svanholm, KSO Kramfors Åsa Sjödén, Opp.råd Sollefteå 
Per Nylén, KSO Örnsköldsvik  Glenn Nordlund, Regionråd Västernorrland 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 

 

Sid 1 av 4 

Protokoll per capsulam Förbundsdirektionen 2022-11-25 

Datum: 2022-11-25  
Plats: Per capsulam  
   
Beslutande ledamöter:   
Henrik Sendelbach (KD), ordförande  
Sara Nylund (S)  
Malin Svanholm (S)  
Mikael Malmén (S)  
Knapp-Britta Thyr (MP)  
Jan Filipsson (S)  
Stefan Dalin (S)  
Hans Forsberg (C)  
Paul Höglund (C)  
  
   
   
Justerare: 
Hans Forsberg (C) 

  

   
Tid för justering: 
2022-11-25 

Justering av protokollet 
sker med BankID 

 

Underskrifter   
Se sista sidan 
 

  

   
   
   

ANSLAG/BEVIS 

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 
2022-11-25 2022-11-25 2022-12-19 

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förvaltning 

 

   
   
   
  

Camilla Norberg, Stabsadministratör 

  

 

Datum 

2022-11-25  
Diarienr 

22/00561-1 

  
  

        Camilla Norberg, 070-231 83 20   
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Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-11-25 

Innehåll 
§ 153. Protokoll och justering ........................................................................................................ 3 

§ 154. Instruktioner till stämmoombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 2022 ........... 4 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 
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 Bilagor 

§ 153. Protokoll och justering 
 

Beslutet i detta protokoll fattas per capsulam, där ordförande tillsammans med Hans 

Forsberg (C) får justera protokollet. Samtycken till beslutet från samtliga ledamöter läggs 

med som bilaga till detta protokoll och ses som underskrift till beslutet. 

 

 
 
Samtycke från 
samtliga ledamöter 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: 
Box 143 Viktoriagatan 16  222000-2923 registrator@dintur.se 
841 22 Ånge 872 35 Kramfors   www.dintur.se 
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§ 154. Instruktioner till stämmoombud för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma 

2022 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Samtrafiken i Sverige AB:s stämma: 

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för perioden 2021-07-01—2022-

06-30, 

 

att fastställa resultat- och balansräkning, 

 

att godkänna disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 

 

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, 

 

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer, 

 

att godkänna valberedningens förslag på styrelseledamöter med nyval av Erik 

Hellners, Monica Lingegård, Petra Axelsson och godkänna förslag på val av revisorer, 

 

att godkänna val av valberedningen, 

 

att fastställa de oförändrade ägardirektiven, 

 

att besluta ställa sig bakom det framförhandlade avtalsförslaget och rekommendera 

samtliga ägare teckna Samtrafikens Partneravtal (SPA-11). 

Bakgrund 

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att 

förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och 

delägda bolag. 

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är: 

- Västernorrlands Läns Trafik AB 

- Bussgods i Västernorrland AB 

- Norrtåg AB 

- AB Transitio 

- Samtrafiken i Sverige AB 

- Svensk Kollektivtrafik 

- Sobona 

 
Expedieras till: 

Henrik Sendelbach, stämmoombud 

 

Beslutsunderlag: Missiv 2022-11-21 Instruktioner till stämmoombud för Samtrafiken i 

Sverige AB:s stämma 2022 

 

 
Samtycke från 
samtliga ledamöter 
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Från: Forsberg Hans
Till: Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp

Britta Thyr; Dalin Stefan; Filipsson Jan
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 23 november 2022 12:57:38
Bilagor: image002.png

Hej!
Jag samtycker till stämmoinstruktionerna. //H
 
Vänliga hälsningar
 
Hans Forsberg (C)
Ordförande för Service- och förvaltningsutskottet
Kommunstyrelsen, Sundsvalls Kommun
 

Mobil: 070-64 79 514
Telefon: 060-19 10 00
Besöksadress:
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
hans.forsberg@sundsvall.se
 
 
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Dalin Stefan <stefan.dalin@timra.se>; Forsberg Hans <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson
Jan <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
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Från: Henrik Sendelbach
Till: Camilla Norberg; Sara Nylund; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp Britta Thyr; Stefan

Dalin; Hans Forsberg; Jan Filipsson
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:46:30

Hej! Samtycker till förslaget till stämmoinstruktioner.
 
Hälsningar
Henrik Sendelbach
 

Från: Camilla Norberg
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach; Sara Nylund; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp
Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans Forsberg; Jan Filipsson
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Filipsson, J. (Jan)
Till: Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp

Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans Forsberg
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: RE: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 14:58:40

Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner
 
Janne
 
 
Jan Filipsson
Vice ordförande kommunstyrelsen
 
Mobil: 070-519 97 09
E-post: jan.filipsson@ange.se
E-post:jan.filipsson@nouryon.com
 
 

 
 
 

From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Sent: den 22 november 2022 14:42
To: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson, J.
(Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>
Cc: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Subject: Beslut per capsulam
 

This email is from an external sender. Use the Report Message button to flag suspicious
messages.

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
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Från: Britta Thyr
Till: Camilla Norberg
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:29:50

samtycker
 
Vänliga hälsningar
Knapp Britta Thyr (Mp)
Ordförande samhällsnämnden
Härnösands kommun
 
britta.thyr@harnosand.se
070-208 68 41
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan
Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson
<jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Malin Svanholm
Till: Filipsson, J. (Jan); Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Mikael Malmen; Knapp

Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans Forsberg
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:44:01

Ok från mig med!
 
//Malin
 

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-80104
070-618 03 63
Kramfors kommun
 

Från: Filipsson, J. (Jan) <jan.filipsson@nouryon.com> 
Skickat: den 22 november 2022 14:59
Till: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Henrik Sendelbach
<henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund
<paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen
<mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin
<stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: RE: Beslut per capsulam
 
Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner
 
Janne
 
 
Jan Filipsson
Vice ordförande kommunstyrelsen
 
Mobil: 070-519 97 09
E-post: jan.filipsson@ange.se
E-post:jan.filipsson@nouryon.com
 
 

 
 
 

From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Sent: den 22 november 2022 14:42
To: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
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Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Filipsson, J.
(Jan) <jan.filipsson@nouryon.com>
Cc: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Subject: Beslut per capsulam
 

This email is from an external sender. Use the Report Message button to flag suspicious
messages.

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Mikael Malmén
Till: Camilla Norberg
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 15:46:17

 
Hej!
 
Jag samtycker till förslaget om stämmoinstruktioner.
 
Med vänlig hälsning,
 
Mikael Malmén
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Örnsköldsviks kommun
Tel: 0660 – 881 58
mikael.malmen@ornskoldsvik.se
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul
Höglund <paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael
Malmén <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>;
Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Hans Forsberg <hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan
Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson
<thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin <mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare
beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till
mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet
som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Från: Paul Höglund
Till: Camilla Norberg
Ärende: Re: Beslut per capsulam Jag samtycker till förslaget hälsn Paul
Datum: den 22 november 2022 14:56:56

tis 22 nov. 2022 kl. 14:42 skrev Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>:
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt
tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till
beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.

Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande
tillsammans med Hans Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med
protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20

[DinTur liggande med undertext mailsignatur]
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Från: Sara Nylund
Till: Camilla Norberg
Kopia: Henrik Sendelbach; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp Britta Thyr; Stefan Dalin; Hans

Forsberg; Jan Filipsson; Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 16:24:33

Samtycker!

Mvh Sara

———————————
Sara Nylund (S)
1:e vice ordförande regionstyrelsen
Region Västernorrland
070-1903890
www.rvn.se
www.rvn.se/ettvasternorrland

Skickat från min iPhone

> 22 nov. 2022 kl. 14:42 skrev Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>:
>
> Till förbundsdirektionen,
> Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie
ledamöter får skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
>
> Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans
Forsberg får signera på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Camilla Norberg
> Stabsadministratör
> 070-231 83 20
>
>
> [DinTur liggande med undertext mailsignatur]
>
> <Missiv_instruktioner_stämmombud_Samtrafiken i Sverige AB.pdf>
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Från: Stefan Dalin
Till: Camilla Norberg; Henrik Sendelbach; Sara Nylund ; Paul Höglund; Malin Svanholm; Mikael Malmen; Knapp Britta Thyr; Hans Forsberg; Jan Filipsson
Kopia: Charlotta Hellhoff; Thomas Olsson; Mathias Sundin
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 22 november 2022 16:04:51
Bilagor: image002.png

ok
 
Med vänlig hälsning
 
 
 
Fil. dr Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande (S)
 

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 42 | MOBIL 073-270 95 39 | www.timra.se
 
 

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se> 
Skickat: den 22 november 2022 14:42
Till: Henrik Sendelbach <henrik.sendelbach@rvn.se>; Sara Nylund <sara.nylund1@rvn.se>; Paul Höglund
<paul@familjenhoglund.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Mikael Malmen <mikael.malmen@ornskoldsvik.se>;
Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>; Hans Forsberg
<hans.forsberg@sundsvall.se>; Jan Filipsson <jan.filipsson@nouryon.com>
Kopia: Charlotta Hellhoff <charlotta.hellhoff@dintur.se>; Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>; Mathias Sundin
<mathias.sundin@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam
 
Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare beslut. Ni ordinarie ledamöter får skicka
in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan kl. 13 på torsdag 24/11.
 
Efter att alla svar kommit in och om ni är överens gör jag ett protokoll som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera
på fredag. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.
 
Med vänliga hälsningar
 
Camilla Norberg
Stabsadministratör
070-231 83 20
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Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2022-10-31 10:16:02.077 UTC		90.235.235.221		Lennart Bolander (LB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-10-31 10:19:17.023 UTC		90.235.235.221		Lennart Bolander (LB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-10-17 15:15:07 UTC.

		2022-10-31 10:36:08.361 UTC		83.166.8.61		Fredrik Olsson (FO) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-10-31 10:36:20.552 UTC		83.166.8.61		Fredrik Olsson (FO) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-10-17 15:15:07 UTC.

		2022-11-01 10:02:23.124 UTC		90.235.233.47		Ann-Sofie Berglund (AB) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-11-01 10:02:38.625 UTC		90.235.233.47		Ann-Sofie Berglund (AB) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-10-25 15:33:43 UTC.
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1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2022-10-31 09:37:08.240212 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      83.166.8.61
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.26
      
    		
      
        The initiator Backoffice Elnät (BE) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2023-01-29 22:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Stockholm and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2022-10-31 09:37:08.240212 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (fredrik.olsson@hemab.se) to Fredrik Olsson (FO). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! Här kommer protokoll för styrelsemöte HEAB 22-10-18 för signering.
      

    

		2022-10-31 09:37:08.240212 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (ann-sofie.berglund@hemab.se) and SMS (+46703498444) to Ann-Sofie Berglund (AB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! Här kommer protokoll för styrelsemöte HEAB 22-10-18 för signering.
      

    

		2022-10-31 09:37:08.240212 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (lennart.bolander@harnosand.se) and SMS (+46703971424) to Lennart Bolander (LB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej! Här kommer protokoll för styrelsemöte HEAB 22-10-18 för signering.
      

    

		2022-10-31 09:37:10.281929 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to sign the document sent via SMS to Lennart Bolander (LB) was delivered.
      

    

		2022-10-31 09:37:14.258104 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Lennart Bolander (LB) was delivered.
      

    

		2022-10-31 09:37:16.00604 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to sign the document sent via SMS to Ann-Sofie Berglund (AB) was delivered.
      

    

		2022-10-31 09:37:20.624013 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Fredrik Olsson (FO) was delivered.
      

    

		2022-10-31 09:37:26.438617 UTC ±5 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Ann-Sofie Berglund (AB) was delivered.
      

    

		2022-10-31 10:14:59.970043 UTC ±32 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      95.193.2.35
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Lennart Bolander (LB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-10-31 10:15:51.381842 UTC ±32 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to lennart.bolander@harnosand.se was opened.
      

    

		2022-10-31 10:15:58.422103 UTC ±32 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      90.235.235.221
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Lennart Bolander (LB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-10-31 10:19:17.373399 UTC ±35 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      90.235.235.221
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Lennart Bolander (LB) signed in the signature box “signature 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.555		0.715



 
      

    

		2022-10-31 10:19:17.373399 UTC ±35 ms		2022-10-31 09:30:40.948424 UTC		
      90.235.235.221
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Lennart Bolander (LB) signed the document.
      

    

		2022-10-31 10:36:05.589211 UTC ±6 ms		2022-10-31 10:30:42.705153 UTC		
      83.166.8.61
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.24
      
    		
      
        The party Fredrik Olsson (FO) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-10-31 10:36:20.812753 UTC ±6 ms		2022-10-31 10:30:42.705153 UTC		
      83.166.8.61
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.24
      
    		
      
        The signatory Fredrik Olsson (FO) signed in the signature box “signature 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.115		0.608



 
      

    

		2022-10-31 10:36:20.812753 UTC ±6 ms		2022-10-31 10:30:42.705153 UTC		
      83.166.8.61
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.24
      
    		
      
        The signatory Fredrik Olsson (FO) signed the document.
      

    

		2022-10-31 12:33:01.113926 UTC ±3 ms		2022-10-31 12:30:45.73918 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to ann-sofie.berglund@hemab.se was opened.
      

    

		2022-11-01 10:02:19.280215 UTC ±24 ms		2022-11-01 09:31:21.662503 UTC		
      90.235.233.47
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Ann-Sofie Berglund (AB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-11-01 10:02:23.138565 UTC ±24 ms		2022-11-01 09:31:21.662503 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to ann-sofie.berglund@hemab.se was opened.
      

    

		2022-11-01 10:02:39.050785 UTC ±24 ms		2022-11-01 09:31:21.662503 UTC		
      90.235.233.47
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Ann-Sofie Berglund (AB) signed in the signature box “signature 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		3		0.553		0.603



 
      

    

		2022-11-01 10:02:39.050785 UTC ±24 ms		2022-11-01 09:31:21.662503 UTC		
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        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The signatory Ann-Sofie Berglund (AB) signed the document.
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        Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.






Digital Signature Documentation

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

Index

1. Purpose

2. Overview

2.1 Digital Signatures

2.2 Cryptographic Hash Functions

2.3 Key-based digital signatures

2.4 Keyless digital signatures for durability

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

3. How to Verify the Evidence Package

3.1 Extracting the Signature

3.2 Parsing the Signature

3.3 Checking the Document

3.4 Checking the Signature

3.5 Checking the Publication

3.6 Conclusion

4. Hash Functions

5. Extracting the Signing Time

6. Extending the TimeSignature

7. References

1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: -0.07 ms

		standard deviation: 1.09 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈97.733%

		|e| < 5 ms: ≈99.999%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2022-09-20 17:59:42.543386 UTC and 2022-11-01 09:31:21.662503 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2022-09-20 17:59:42.543386		-4.6 ms

		2022-09-20 18:59:44.576859		-4.1 ms

		2022-09-20 19:59:47.026829		-2.0 ms

		2022-09-20 20:59:48.73613		-1.7 ms

		2022-09-20 21:59:50.587248		0.7 ms

		2022-09-20 22:59:52.806647		0.1 ms

		2022-09-20 23:59:55.00029		2.4 ms

		2022-09-21 00:59:56.541487		0.3 ms

		2022-09-21 01:59:58.093624		1.6 ms

		2022-09-21 03:00:00.039062		-0.3 ms

		2022-09-21 04:00:01.979672		-0.2 ms

		2022-09-21 05:00:06.281207		0.6 ms

		2022-09-21 06:00:07.898832		-0.2 ms

		2022-09-21 07:00:09.786824		0.7 ms

		2022-09-21 08:00:12.026723		0.7 ms

		2022-09-21 09:00:13.870764		1.4 ms

		2022-09-21 10:00:17.108276		0.9 ms

		2022-09-21 11:00:18.640483		0.2 ms

		2022-09-21 12:00:20.698088		-0.1 ms

		2022-09-21 13:00:22.969612		1.0 ms

		2022-09-21 14:00:25.071849		-2.5 ms

		2022-09-21 15:00:27.800957		-1.2 ms

		2022-09-21 16:00:30.131318		-3.0 ms

		2022-09-21 17:00:32.667434		-1.1 ms

		2022-09-21 18:00:34.563833		1.0 ms

		2022-09-21 19:00:35.97008		-0.2 ms

		2022-09-21 20:00:37.429525		-0.7 ms

		2022-09-21 21:00:38.952084		2.6 ms

		2022-09-21 22:00:40.513145		-2.4 ms

		2022-09-21 23:00:42.318086		-0.9 ms

		2022-09-22 00:00:44.078212		-0.6 ms

		2022-09-22 01:00:45.717581		0.5 ms

		2022-09-22 02:00:47.195884		-0.2 ms

		2022-09-22 03:00:49.286079		0.1 ms

		2022-09-22 04:00:51.475901		2.7 ms

		2022-09-22 05:00:53.150114		-0.3 ms

		2022-09-22 06:00:54.633549		-2.2 ms

		2022-09-22 07:00:56.34342		-1.0 ms

		2022-09-22 08:00:57.889723		-1.7 ms

		2022-09-22 09:00:59.534234		-0.4 ms

		2022-09-22 10:01:01.426906		-1.3 ms

		2022-09-22 11:01:03.919224		-0.6 ms

		2022-09-22 12:01:05.709614		-1.6 ms

		2022-09-22 13:01:07.249464		-0.8 ms

		2022-09-22 14:01:08.96335		-1.1 ms

		2022-09-22 15:01:10.465266		-0.1 ms

		2022-09-22 16:01:12.607208		0.4 ms

		2022-09-22 17:01:14.341231		2.1 ms

		2022-09-22 18:01:16.53171		0.8 ms

		2022-09-22 19:01:19.137476		0.7 ms

		2022-09-22 20:01:20.542986		-0.1 ms

		2022-09-22 21:01:22.834705		-0.3 ms

		2022-09-22 22:01:24.286012		-2.2 ms

		2022-09-22 23:01:25.974271		-1.7 ms

		2022-09-23 00:01:28.3668		-1.3 ms

		2022-09-23 01:01:30.355511		0.6 ms

		2022-09-23 02:01:32.205035		-0.2 ms

		2022-09-23 03:01:33.827742		-0.4 ms

		2022-09-23 04:01:36.197876		-1.5 ms

		2022-09-23 05:01:37.960269		1.3 ms

		2022-09-23 06:01:39.87476		1.5 ms

		2022-09-23 07:01:41.666742		0.1 ms

		2022-09-23 08:01:44.095435		2.1 ms

		2022-09-23 09:01:45.724537		1.0 ms

		2022-09-23 10:01:48.222308		0.8 ms

		2022-09-23 11:01:49.817626		0.7 ms

		2022-09-23 12:01:52.840122		-0.3 ms

		2022-09-23 13:01:54.298284		-0.5 ms

		2022-09-23 14:01:55.648292		-0.3 ms

		2022-09-23 15:01:57.504106		1.2 ms

		2022-09-23 16:01:59.335346		-0.1 ms

		2022-09-23 17:02:00.98572		0.4 ms

		2022-09-23 18:02:03.13479		-1.1 ms

		2022-09-23 19:02:06.442442		0.2 ms

		2022-09-23 20:02:08.102279		-0.1 ms

		2022-09-23 21:02:10.805277		0.0 ms

		2022-09-23 22:02:13.293819		0.7 ms

		2022-09-23 23:02:15.853005		-1.3 ms

		2022-09-24 00:02:17.458688		-1.5 ms

		2022-09-24 01:02:19.285337		-4.1 ms

		2022-09-24 02:02:21.301512		-1.5 ms

		2022-09-24 03:02:23.673625		0.7 ms

		2022-09-24 04:02:25.869582		0.0 ms

		2022-09-24 05:02:27.703596		-0.3 ms

		2022-09-24 06:02:30.542091		0.4 ms

		2022-09-24 07:02:32.405586		-2.4 ms

		2022-09-24 08:02:34.413061		1.7 ms

		2022-09-24 09:02:36.441239		0.7 ms

		2022-09-24 10:02:37.890141		1.4 ms

		2022-09-24 11:02:39.560868		2.0 ms

		2022-09-24 12:02:41.445384		1.5 ms

		2022-09-24 13:02:43.175042		-0.5 ms

		2022-09-24 14:02:44.854573		0.4 ms

		2022-09-24 15:02:46.525237		0.5 ms

		2022-09-24 16:02:48.927467		1.1 ms

		2022-09-24 17:02:51.232776		0.4 ms

		2022-09-24 18:02:53.043435		0.9 ms

		2022-09-24 19:02:54.797272		0.5 ms

		2022-09-24 20:02:56.341123		0.1 ms

		2022-09-24 21:02:57.89169		-0.6 ms

		2022-09-24 22:02:59.461628		-0.6 ms

		2022-09-24 23:03:01.376064		-0.3 ms

		2022-09-25 00:03:02.975196		-1.2 ms

		2022-09-25 01:03:04.79547		-2.2 ms

		2022-09-25 02:03:07.115925		-2.8 ms

		2022-09-25 03:03:08.703332		-0.1 ms

		2022-09-25 04:03:10.475348		1.4 ms

		2022-09-25 05:03:12.006631		0.5 ms

		2022-09-25 06:03:13.794002		0.2 ms

		2022-09-25 07:03:15.390057		0.2 ms

		2022-09-25 08:03:17.270832		0.4 ms

		2022-09-25 09:03:18.761711		1.0 ms

		2022-09-25 10:03:20.214242		0.8 ms

		2022-09-25 11:03:22.393802		1.1 ms

		2022-09-25 12:03:24.233232		-0.5 ms

		2022-09-25 13:03:26.198396		0.8 ms

		2022-09-25 14:03:27.538825		-0.8 ms

		2022-09-25 15:03:30.068222		2.5 ms

		2022-09-25 16:03:31.431946		1.7 ms

		2022-09-25 17:03:32.96606		1.1 ms

		2022-09-25 18:03:34.718217		0.6 ms

		2022-09-25 19:03:36.195144		0.1 ms

		2022-09-25 20:03:37.614427		0.5 ms

		2022-09-25 21:03:39.198287		0.2 ms

		2022-09-25 22:03:41.208281		-0.7 ms

		2022-09-25 23:03:42.638904		-1.4 ms

		2022-09-26 00:03:44.264604		-1.4 ms

		2022-09-26 01:03:45.788129		0.4 ms

		2022-09-26 02:03:48.701847		0.9 ms

		2022-09-26 03:03:50.888842		0.8 ms

		2022-09-26 04:03:52.963355		0.5 ms

		2022-09-26 05:03:54.931988		0.4 ms

		2022-09-26 06:03:56.407115		-0.5 ms

		2022-09-26 07:03:57.947306		1.0 ms

		2022-09-26 08:03:59.740847		-0.5 ms

		2022-09-26 09:04:01.833143		-0.2 ms

		2022-09-26 10:04:04.657511		0.1 ms

		2022-09-26 11:04:06.34262		-0.8 ms

		2022-09-26 12:04:08.367192		0.2 ms

		2022-09-26 13:04:10.161239		0.3 ms

		2022-09-26 14:04:12.48762		0.8 ms

		2022-09-26 15:04:13.930794		0.9 ms

		2022-09-26 16:04:15.89823		0.7 ms

		2022-09-26 17:04:17.7734		0.1 ms

		2022-09-26 18:04:19.372001		-0.5 ms

		2022-09-26 19:04:21.421578		-2.0 ms

		2022-09-26 20:04:24.140234		0.9 ms

		2022-09-26 21:04:26.404635		0.0 ms

		2022-09-26 22:04:28.627548		2.0 ms

		2022-09-26 23:04:30.142174		0.3 ms

		2022-09-27 00:04:31.926452		-0.2 ms

		2022-09-27 01:04:34.785069		0.7 ms

		2022-09-27 02:04:37.592371		0.2 ms

		2022-09-27 03:04:39.467329		-1.1 ms

		2022-09-27 04:04:41.672825		-2.6 ms

		2022-09-27 05:04:43.099577		-1.2 ms

		2022-09-27 06:04:44.696083		-0.1 ms

		2022-09-27 07:04:46.465468		1.4 ms

		2022-09-27 08:04:47.958194		-0.1 ms

		2022-09-27 09:04:50.59119		-0.3 ms

		2022-09-27 10:04:52.289402		0.5 ms

		2022-09-27 11:04:54.137383		-0.5 ms

		2022-09-27 12:04:55.666778		0.5 ms

		2022-09-27 13:04:57.213727		-1.0 ms

		2022-09-27 14:04:58.973675		-0.3 ms

		2022-09-27 15:05:00.867581		-0.1 ms

		2022-09-27 16:05:02.913963		-0.5 ms

		2022-09-27 17:05:05.923144		-0.6 ms

		2022-09-27 18:05:07.521903		-1.4 ms

		2022-09-27 19:05:09.338678		0.1 ms

		2022-09-27 20:05:11.919107		0.6 ms

		2022-09-27 21:05:13.498054		-0.3 ms

		2022-09-27 22:05:15.344403		-0.3 ms

		2022-09-27 23:05:16.818908		-2.1 ms

		2022-09-28 00:05:18.759215		-0.2 ms

		2022-09-28 01:05:20.462896		1.4 ms

		2022-09-28 02:05:22.156349		2.1 ms

		2022-09-28 03:05:24.532834		0.5 ms

		2022-09-28 04:05:26.2516		-1.1 ms

		2022-09-28 05:05:28.59483		-0.7 ms

		2022-09-28 06:05:30.396737		-0.9 ms

		2022-09-28 07:05:31.863228		0.3 ms

		2022-09-28 08:05:34.989971		0.1 ms

		2022-09-28 09:05:36.846217		0.7 ms

		2022-09-28 10:05:38.995251		1.3 ms

		2022-09-28 11:05:41.809782		1.2 ms

		2022-09-28 12:05:43.183298		-1.5 ms

		2022-09-28 13:05:44.68184		-1.1 ms

		2022-09-28 14:05:46.739002		0.0 ms

		2022-09-28 15:05:48.470793		0.1 ms

		2022-09-28 16:05:51.836651		-0.7 ms

		2022-09-28 17:05:53.635979		1.0 ms

		2022-09-28 18:05:56.045406		0.0 ms

		2022-09-28 19:05:57.807957		0.1 ms

		2022-09-28 20:05:59.536379		-1.0 ms

		2022-09-28 21:06:01.124082		-0.8 ms

		2022-09-28 22:06:02.816388		1.7 ms

		2022-09-28 23:06:04.46906		-0.1 ms

		2022-09-29 00:06:06.584829		-2.1 ms

		2022-09-29 01:06:08.279652		-0.4 ms

		2022-09-29 02:06:10.322961		0.7 ms

		2022-09-29 03:06:12.365392		0.5 ms

		2022-09-29 04:06:15.28175		-0.5 ms

		2022-09-29 05:06:16.712623		0.2 ms

		2022-09-29 06:06:19.400477		-0.2 ms

		2022-09-29 07:06:21.565247		2.1 ms

		2022-09-29 08:06:23.690721		1.6 ms

		2022-09-29 09:06:26.434643		-0.9 ms

		2022-09-29 10:06:27.920185		-2.8 ms

		2022-09-29 11:06:29.49053		-1.4 ms

		2022-09-29 12:06:31.041401		1.4 ms

		2022-09-29 13:06:33.165227		0.8 ms

		2022-09-29 14:06:34.646545		0.4 ms

		2022-09-29 15:06:36.783984		0.8 ms

		2022-09-29 16:06:39.015046		1.2 ms

		2022-09-29 17:06:40.424063		-0.9 ms

		2022-09-29 18:06:42.033104		-0.4 ms

		2022-09-29 19:06:43.513739		-0.9 ms

		2022-09-29 20:06:45.511577		-0.5 ms

		2022-09-29 21:06:47.155735		0.1 ms

		2022-09-29 22:06:48.664091		0.5 ms

		2022-09-29 23:06:50.087895		-0.4 ms

		2022-09-30 00:06:51.570244		-3.2 ms

		2022-09-30 01:06:53.50728		-1.7 ms

		2022-09-30 02:06:55.40757		-1.2 ms

		2022-09-30 03:06:56.888825		-1.0 ms

		2022-09-30 04:06:58.471517		-0.5 ms

		2022-09-30 05:07:03.209128		0.4 ms

		2022-09-30 06:07:04.899373		-0.8 ms

		2022-09-30 07:07:07.904322		-0.2 ms

		2022-09-30 08:07:09.881991		0.5 ms

		2022-09-30 09:07:12.899375		1.5 ms

		2022-09-30 10:07:14.496899		1.2 ms

		2022-09-30 11:07:15.956886		0.2 ms

		2022-09-30 12:07:17.785944		0.4 ms

		2022-09-30 13:07:19.997719		0.3 ms

		2022-09-30 14:07:22.209599		0.7 ms

		2022-09-30 15:07:24.108352		0.6 ms

		2022-09-30 16:07:25.632997		1.5 ms

		2022-09-30 17:07:27.007924		0.6 ms

		2022-09-30 18:07:28.775979		-1.9 ms

		2022-09-30 19:07:30.543426		-2.3 ms

		2022-09-30 20:07:32.308508		-2.1 ms

		2022-09-30 21:07:34.13479		0.8 ms

		2022-09-30 22:07:35.828924		0.9 ms

		2022-09-30 23:07:37.311858		0.1 ms

		2022-10-01 00:07:39.298299		-1.1 ms

		2022-10-01 01:07:40.761095		-1.9 ms

		2022-10-01 02:07:42.453063		-0.3 ms

		2022-10-01 03:07:45.08301		-0.7 ms

		2022-10-01 04:07:48.236085		-0.4 ms

		2022-10-01 05:07:51.465055		-1.8 ms

		2022-10-01 06:07:53.631682		-1.1 ms

		2022-10-01 07:07:55.586126		-0.3 ms

		2022-10-01 08:07:57.52888		-0.8 ms

		2022-10-01 09:08:00.05173		0.9 ms

		2022-10-01 10:08:01.638278		0.6 ms

		2022-10-01 11:08:03.286469		1.1 ms

		2022-10-01 12:08:04.886359		2.5 ms

		2022-10-01 13:08:06.356611		1.7 ms

		2022-10-01 14:08:07.909637		1.2 ms

		2022-10-01 15:08:09.232145		1.2 ms

		2022-10-01 16:08:10.602881		0.4 ms

		2022-10-01 17:08:12.152582		-0.9 ms

		2022-10-01 18:08:14.247248		-1.6 ms

		2022-10-01 19:08:16.268646		-1.3 ms

		2022-10-01 20:08:18.026429		-1.0 ms

		2022-10-01 21:08:19.469957		-1.3 ms

		2022-10-01 22:08:21.189704		0.2 ms

		2022-10-01 23:08:23.263863		0.3 ms

		2022-10-02 00:08:24.911084		-0.4 ms

		2022-10-02 01:08:26.800098		-1.7 ms

		2022-10-02 02:08:29.371651		-0.8 ms

		2022-10-02 03:08:31.110928		-1.1 ms

		2022-10-02 04:08:33.032895		-2.2 ms

		2022-10-02 05:08:35.289833		-1.0 ms

		2022-10-02 06:08:37.080584		0.5 ms

		2022-10-02 07:08:38.567329		-0.9 ms

		2022-10-02 08:08:40.008222		0.7 ms

		2022-10-02 09:08:41.518355		0.3 ms

		2022-10-02 10:08:43.21912		1.3 ms

		2022-10-02 11:08:45.391813		0.7 ms

		2022-10-02 12:08:47.424119		1.6 ms

		2022-10-02 13:08:49.176042		0.6 ms

		2022-10-02 14:08:50.98338		1.0 ms

		2022-10-02 15:08:53.3194		0.6 ms

		2022-10-02 16:08:54.963257		-0.9 ms

		2022-10-02 17:08:56.582793		0.6 ms

		2022-10-02 18:08:57.995893		-0.7 ms

		2022-10-02 19:08:59.796203		0.6 ms

		2022-10-02 20:09:02.241584		0.9 ms

		2022-10-02 21:09:03.81475		-1.2 ms

		2022-10-02 22:09:05.347265		0.2 ms

		2022-10-02 23:09:07.02605		-0.2 ms

		2022-10-03 00:09:09.165075		-0.5 ms

		2022-10-03 01:09:11.906408		-0.2 ms

		2022-10-03 02:09:13.644089		-0.1 ms

		2022-10-03 03:09:15.249782		0.0 ms

		2022-10-03 04:09:18.582664		0.7 ms

		2022-10-03 05:09:21.597992		-0.3 ms

		2022-10-03 06:09:24.046201		2.5 ms

		2022-10-03 07:09:25.647638		-0.7 ms

		2022-10-03 08:09:27.631628		-0.2 ms

		2022-10-03 09:09:29.668116		0.6 ms

		2022-10-03 10:09:31.577106		-0.8 ms

		2022-10-03 11:09:32.978794		1.0 ms

		2022-10-03 12:09:34.683992		0.6 ms

		2022-10-03 13:09:37.509855		-1.2 ms

		2022-10-03 14:09:39.15026		-0.6 ms

		2022-10-03 15:09:41.065653		-0.5 ms

		2022-10-03 16:09:44.025442		0.6 ms

		2022-10-03 17:09:45.821043		-0.3 ms

		2022-10-03 18:09:47.351116		0.4 ms

		2022-10-03 19:09:48.979075		-0.8 ms

		2022-10-03 20:09:50.7292		1.2 ms

		2022-10-03 21:09:53.093139		0.6 ms

		2022-10-03 22:09:55.219428		1.1 ms

		2022-10-03 23:09:57.01214		-0.1 ms

		2022-10-04 00:09:59.08273		0.0 ms

		2022-10-04 01:10:00.60584		0.5 ms

		2022-10-04 02:10:02.395957		-0.3 ms

		2022-10-04 03:10:05.758582		-0.1 ms

		2022-10-04 04:10:09.07099		0.9 ms

		2022-10-04 05:10:12.821771		-0.4 ms

		2022-10-04 06:10:14.763018		-1.2 ms

		2022-10-04 07:10:16.100924		1.0 ms

		2022-10-04 08:10:18.221077		0.7 ms

		2022-10-04 09:10:19.759062		1.4 ms

		2022-10-04 10:10:21.494221		2.1 ms

		2022-10-04 11:10:22.993502		0.3 ms

		2022-10-04 12:10:25.125959		0.3 ms

		2022-10-04 13:10:26.505976		-1.4 ms

		2022-10-04 14:10:28.163353		1.0 ms

		2022-10-04 15:10:29.930499		-1.0 ms

		2022-10-04 16:10:32.139505		-1.9 ms

		2022-10-04 17:10:33.925439		0.3 ms

		2022-10-04 18:10:36.929433		-0.5 ms

		2022-10-04 19:10:38.849115		0.6 ms

		2022-10-04 20:10:40.929771		-0.1 ms

		2022-10-04 21:10:42.663665		0.3 ms

		2022-10-04 22:10:44.094203		-0.1 ms

		2022-10-04 23:10:45.655375		-1.4 ms

		2022-10-05 00:10:47.273721		0.0 ms

		2022-10-05 01:10:48.918678		-0.1 ms

		2022-10-05 02:10:50.485506		0.6 ms

		2022-10-05 03:10:51.946188		-1.2 ms

		2022-10-05 04:10:55.730589		-0.1 ms

		2022-10-05 05:10:59.379078		-3.8 ms

		2022-10-05 06:11:01.28542		-0.6 ms

		2022-10-05 07:11:02.936947		-0.6 ms

		2022-10-05 08:11:05.079331		-2.2 ms

		2022-10-05 09:11:06.709742		-0.9 ms

		2022-10-05 10:11:09.69333		0.1 ms

		2022-10-05 11:11:11.62201		-2.2 ms

		2022-10-05 12:11:13.344204		0.5 ms

		2022-10-05 13:11:14.99939		0.3 ms

		2022-10-05 14:11:17.2725		-0.9 ms

		2022-10-05 15:11:18.945585		-0.8 ms

		2022-10-05 16:11:20.657909		-0.9 ms

		2022-10-05 17:11:22.755534		0.4 ms

		2022-10-05 18:11:25.002493		1.0 ms

		2022-10-05 19:11:26.465583		0.2 ms

		2022-10-05 20:11:28.126728		0.7 ms

		2022-10-05 21:11:30.079369		-1.1 ms

		2022-10-05 22:11:31.582725		-1.3 ms

		2022-10-05 23:11:33.034415		0.1 ms

		2022-10-06 00:11:35.594378		-2.1 ms

		2022-10-06 01:11:36.934004		-0.1 ms

		2022-10-06 02:11:38.447936		0.1 ms

		2022-10-06 03:11:40.712362		1.1 ms

		2022-10-06 04:11:44.352255		0.3 ms

		2022-10-06 05:11:47.633028		0.2 ms

		2022-10-06 06:11:49.221176		0.7 ms

		2022-10-06 07:11:50.748938		0.1 ms

		2022-10-06 08:11:52.399129		0.4 ms

		2022-10-06 09:11:54.02481		1.0 ms

		2022-10-06 10:11:56.936078		0.2 ms

		2022-10-06 11:11:58.49577		2.6 ms

		2022-10-06 12:12:00.249868		5.2 ms

		2022-10-06 13:12:02.029915		3.3 ms

		2022-10-06 14:12:03.75252		1.1 ms

		2022-10-06 15:12:05.258412		1.8 ms

		2022-10-06 16:12:06.785605		-0.5 ms

		2022-10-06 17:12:08.45865		0.9 ms

		2022-10-06 18:12:09.965871		-0.3 ms

		2022-10-06 19:12:11.557994		-0.7 ms

		2022-10-06 20:12:13.059141		-0.5 ms

		2022-10-06 21:12:14.394523		-2.1 ms

		2022-10-06 22:12:16.409475		-5.2 ms

		2022-10-06 23:12:18.413501		-2.0 ms

		2022-10-07 00:12:20.023313		0.1 ms

		2022-10-07 01:12:21.345885		-0.1 ms

		2022-10-07 02:12:22.897292		0.8 ms

		2022-10-07 03:12:24.570578		1.4 ms

		2022-10-07 04:12:26.75753		0.1 ms

		2022-10-07 05:12:29.064193		0.8 ms

		2022-10-07 06:12:31.441555		-1.2 ms

		2022-10-07 07:12:33.242736		-0.3 ms

		2022-10-07 08:12:35.067575		-0.6 ms

		2022-10-07 09:12:36.584748		0.6 ms

		2022-10-07 10:12:39.368169		-2.0 ms

		2022-10-07 11:12:40.667854		0.4 ms

		2022-10-07 12:12:42.449425		-0.4 ms

		2022-10-07 13:12:43.90646		-1.8 ms

		2022-10-07 14:12:45.717131		1.2 ms

		2022-10-07 15:12:48.145377		-0.2 ms

		2022-10-07 16:12:50.139091		0.5 ms

		2022-10-07 17:12:52.366961		-0.3 ms

		2022-10-07 18:12:54.554114		-0.6 ms

		2022-10-07 19:12:56.30582		-1.5 ms

		2022-10-07 20:12:58.3518		-1.0 ms

		2022-10-07 21:13:00.243787		-1.3 ms

		2022-10-07 22:13:02.300094		-0.1 ms

		2022-10-07 23:13:03.703342		3.4 ms

		2022-10-08 00:13:05.504011		1.3 ms

		2022-10-08 01:13:06.907169		-0.8 ms

		2022-10-08 02:13:08.375272		-2.5 ms

		2022-10-08 03:13:10.818782		-0.1 ms

		2022-10-08 04:13:13.42002		-1.7 ms

		2022-10-08 05:13:16.426707		-0.9 ms

		2022-10-08 06:13:18.789798		-0.7 ms

		2022-10-08 07:13:21.027267		-1.6 ms

		2022-10-08 08:13:23.107917		-0.1 ms

		2022-10-08 09:13:25.2201		-2.2 ms

		2022-10-08 10:13:27.010868		0.4 ms

		2022-10-08 11:13:28.745457		-0.2 ms

		2022-10-08 12:13:30.528693		-0.6 ms

		2022-10-08 13:13:31.928538		-0.6 ms

		2022-10-08 14:13:33.781788		-0.1 ms

		2022-10-08 15:13:36.396625		-0.5 ms

		2022-10-08 16:13:38.3815		-0.2 ms

		2022-10-08 17:13:39.801531		0.5 ms

		2022-10-08 18:13:42.10703		0.0 ms

		2022-10-08 19:13:44.180419		2.6 ms

		2022-10-08 20:13:45.703986		-0.4 ms

		2022-10-08 21:13:47.918747		-0.6 ms

		2022-10-08 22:13:49.761779		-2.0 ms

		2022-10-08 23:13:51.426644		0.0 ms

		2022-10-09 00:13:53.472718		-1.6 ms

		2022-10-09 01:13:55.898281		0.6 ms

		2022-10-09 02:13:57.869407		-0.8 ms

		2022-10-09 03:13:59.300381		0.2 ms

		2022-10-09 04:14:03.518032		-0.6 ms

		2022-10-09 05:14:05.078274		0.7 ms

		2022-10-09 06:14:06.616854		1.6 ms

		2022-10-09 07:14:08.875846		0.3 ms

		2022-10-09 08:14:11.188134		1.5 ms

		2022-10-09 09:14:14.13715		0.4 ms

		2022-10-09 10:14:16.026087		-2.0 ms

		2022-10-09 11:14:17.960816		0.3 ms

		2022-10-09 12:14:19.750685		2.1 ms

		2022-10-09 13:14:21.864081		1.6 ms

		2022-10-09 14:14:23.569263		1.0 ms

		2022-10-09 15:14:24.940034		0.2 ms

		2022-10-09 16:14:26.432446		0.6 ms

		2022-10-09 17:14:27.81397		-0.6 ms

		2022-10-09 18:14:29.45194		1.5 ms

		2022-10-09 19:14:31.801404		-1.6 ms

		2022-10-09 20:14:33.90808		-2.1 ms

		2022-10-09 21:14:35.276392		-1.0 ms

		2022-10-09 22:14:37.575883		-1.2 ms

		2022-10-09 23:14:39.486462		0.4 ms

		2022-10-10 00:14:41.004672		-0.3 ms

		2022-10-10 01:14:42.87935		-0.1 ms

		2022-10-10 02:14:44.757488		0.1 ms

		2022-10-10 03:14:46.476338		0.2 ms

		2022-10-10 04:14:49.326178		0.1 ms

		2022-10-10 05:14:52.358221		-0.5 ms

		2022-10-10 06:14:54.394813		0.3 ms

		2022-10-10 07:14:55.887681		-0.9 ms

		2022-10-10 08:14:57.70794		0.2 ms

		2022-10-10 09:14:59.604482		1.6 ms

		2022-10-10 10:15:01.214445		0.7 ms

		2022-10-10 11:15:03.015052		-0.5 ms

		2022-10-10 12:15:04.761516		0.1 ms

		2022-10-10 13:15:06.375543		0.5 ms

		2022-10-10 14:15:07.861813		0.8 ms

		2022-10-10 15:15:10.15593		-0.9 ms

		2022-10-10 16:15:11.895107		2.5 ms

		2022-10-10 17:15:14.932306		3.3 ms

		2022-10-10 18:15:16.977335		-0.2 ms

		2022-10-10 19:15:18.731731		-0.3 ms

		2022-10-10 20:15:20.10904		-1.5 ms

		2022-10-10 21:15:22.357628		-0.6 ms

		2022-10-10 22:15:24.786495		-0.9 ms

		2022-10-10 23:15:26.422504		-2.1 ms

		2022-10-11 00:15:28.057127		-0.2 ms

		2022-10-11 01:15:30.534663		1.1 ms

		2022-10-11 02:15:31.968799		-0.1 ms

		2022-10-11 03:15:33.440697		0.5 ms

		2022-10-11 04:15:35.225614		0.2 ms

		2022-10-11 05:15:37.450715		0.7 ms

		2022-10-11 06:15:39.551227		-0.9 ms

		2022-10-11 07:15:40.973805		-0.1 ms

		2022-10-11 08:15:42.642625		0.5 ms

		2022-10-11 09:15:44.496571		0.8 ms

		2022-10-11 10:15:46.383953		-0.2 ms

		2022-10-11 11:15:47.961395		-0.4 ms

		2022-10-11 12:15:50.822046		0.1 ms

		2022-10-11 13:15:52.477223		-0.6 ms

		2022-10-11 14:15:54.989357		-0.4 ms

		2022-10-11 15:15:56.962601		0.4 ms

		2022-10-11 16:15:58.537092		1.0 ms

		2022-10-11 17:16:01.111052		-0.7 ms

		2022-10-11 18:16:02.637951		0.0 ms

		2022-10-11 19:16:04.055571		-0.8 ms

		2022-10-11 20:16:05.979804		0.3 ms

		2022-10-11 21:16:07.64146		0.4 ms

		2022-10-11 22:16:09.928617		-1.2 ms

		2022-10-11 23:16:12.866366		-0.1 ms

		2022-10-12 00:16:14.361257		-0.4 ms

		2022-10-12 01:16:15.960779		-0.7 ms

		2022-10-12 02:16:17.458884		-0.3 ms

		2022-10-12 03:16:18.934313		-0.9 ms

		2022-10-12 04:16:20.741554		1.0 ms

		2022-10-12 05:16:22.514696		0.8 ms

		2022-10-12 06:16:24.543891		0.2 ms

		2022-10-12 07:16:25.901972		-0.1 ms

		2022-10-12 08:16:27.879108		2.3 ms

		2022-10-12 09:16:29.346299		0.1 ms

		2022-10-12 10:16:31.287701		-0.4 ms

		2022-10-12 11:16:32.818759		-0.7 ms

		2022-10-12 12:16:34.523492		-0.3 ms

		2022-10-12 13:16:36.750498		0.2 ms

		2022-10-12 14:16:38.311361		0.2 ms

		2022-10-12 15:16:40.834286		0.5 ms

		2022-10-12 16:16:42.293451		-0.5 ms

		2022-10-12 17:16:43.820275		-0.8 ms

		2022-10-12 18:16:45.564091		-1.0 ms

		2022-10-12 19:16:47.232469		0.7 ms

		2022-10-12 20:16:48.990893		-0.2 ms

		2022-10-12 21:16:50.487485		-1.0 ms

		2022-10-12 22:16:52.936577		-0.2 ms

		2022-10-12 23:16:54.676247		0.9 ms

		2022-10-13 00:16:56.231188		-0.8 ms

		2022-10-13 01:16:57.702675		-0.8 ms

		2022-10-13 02:16:59.252479		0.1 ms

		2022-10-13 03:17:01.18152		-0.2 ms

		2022-10-13 04:17:03.611607		0.5 ms

		2022-10-13 05:17:05.254338		1.0 ms

		2022-10-13 06:17:06.89439		0.3 ms

		2022-10-13 07:17:08.692145		0.7 ms

		2022-10-13 08:17:10.163361		1.3 ms

		2022-10-13 09:17:12.436611		-1.4 ms

		2022-10-13 10:17:14.313829		1.3 ms

		2022-10-13 11:17:16.307074		-0.1 ms

		2022-10-13 12:17:17.70417		2.4 ms

		2022-10-13 13:17:19.119074		1.1 ms

		2022-10-13 14:17:20.650721		1.5 ms

		2022-10-13 15:17:22.227723		1.1 ms

		2022-10-13 16:17:24.399946		-0.6 ms

		2022-10-13 17:17:26.109662		0.7 ms

		2022-10-13 18:17:27.862295		1.2 ms

		2022-10-13 19:17:30.258414		-1.6 ms

		2022-10-13 20:17:31.673588		-0.2 ms

		2022-10-13 21:17:33.125534		-1.4 ms

		2022-10-13 22:17:35.59112		-0.8 ms

		2022-10-13 23:17:37.064275		-1.3 ms

		2022-10-14 00:17:38.77447		-0.8 ms

		2022-10-14 01:17:40.495177		-2.6 ms

		2022-10-14 02:17:41.909426		-1.2 ms

		2022-10-14 03:17:44.734426		-0.6 ms

		2022-10-14 04:17:46.259631		-0.2 ms

		2022-10-14 05:17:47.885086		0.3 ms

		2022-10-14 06:17:50.136179		-0.7 ms

		2022-10-14 07:17:51.898439		-0.7 ms

		2022-10-14 08:17:53.540589		0.8 ms

		2022-10-14 09:17:55.794097		1.0 ms

		2022-10-14 10:17:58.86015		0.3 ms

		2022-10-14 11:18:00.375682		1.2 ms

		2022-10-14 12:18:01.954245		0.5 ms

		2022-10-14 13:18:03.93241		0.6 ms

		2022-10-14 14:18:05.596097		-0.4 ms

		2022-10-14 15:18:07.397082		-0.3 ms

		2022-10-14 16:18:09.219591		-1.0 ms

		2022-10-14 17:18:11.414422		-0.5 ms

		2022-10-14 18:18:12.859614		0.1 ms

		2022-10-14 19:18:14.437051		-0.8 ms

		2022-10-14 20:18:17.398953		-1.6 ms

		2022-10-14 21:18:19.787132		0.3 ms

		2022-10-14 22:18:21.762602		-0.6 ms

		2022-10-14 23:18:24.468747		0.3 ms

		2022-10-15 00:18:26.142223		0.1 ms

		2022-10-15 01:18:28.437453		1.9 ms

		2022-10-15 02:18:30.113432		-0.6 ms

		2022-10-15 03:18:31.668871		0.4 ms

		2022-10-15 04:18:33.132097		1.3 ms

		2022-10-15 05:18:34.582265		-0.9 ms

		2022-10-15 06:18:36.141488		-1.2 ms

		2022-10-15 07:18:37.649081		-0.4 ms

		2022-10-15 08:18:39.614688		-1.2 ms

		2022-10-15 09:18:41.333824		0.6 ms

		2022-10-15 10:18:43.275354		1.3 ms

		2022-10-15 11:18:46.494665		0.8 ms

		2022-10-15 12:18:47.974423		-0.2 ms

		2022-10-15 13:18:49.530781		0.1 ms

		2022-10-15 14:18:51.518478		-0.4 ms

		2022-10-15 15:18:54.047991		-0.8 ms

		2022-10-15 16:18:56.306313		-0.9 ms

		2022-10-15 17:18:58.06021		-1.2 ms

		2022-10-15 18:18:59.915442		0.3 ms

		2022-10-15 19:19:01.630987		0.2 ms

		2022-10-15 20:19:03.243812		-0.2 ms

		2022-10-15 21:19:04.712451		-0.8 ms

		2022-10-15 22:19:06.377533		0.0 ms

		2022-10-15 23:19:08.129811		0.0 ms

		2022-10-16 00:19:10.134487		-1.2 ms

		2022-10-16 01:19:11.799014		-1.0 ms

		2022-10-16 02:19:13.600048		-0.4 ms

		2022-10-16 03:19:15.088431		-0.1 ms

		2022-10-16 04:19:16.771007		0.2 ms

		2022-10-16 05:19:18.680849		-0.4 ms

		2022-10-16 06:19:20.568631		-0.3 ms

		2022-10-16 07:19:22.914112		-0.9 ms

		2022-10-16 08:19:24.574336		0.0 ms

		2022-10-16 09:19:26.806081		-0.4 ms

		2022-10-16 10:19:28.332794		0.3 ms

		2022-10-16 11:19:30.078792		0.6 ms

		2022-10-16 12:19:31.718236		-0.5 ms

		2022-10-16 13:19:33.505826		-1.4 ms

		2022-10-16 14:19:35.049838		-0.2 ms

		2022-10-16 15:19:37.058804		0.6 ms

		2022-10-16 16:19:38.771957		-0.8 ms

		2022-10-16 17:19:40.587278		-0.1 ms

		2022-10-16 18:19:42.648176		3.3 ms

		2022-10-16 19:19:44.265201		1.7 ms

		2022-10-16 20:19:46.804599		1.2 ms

		2022-10-16 21:19:48.668066		1.2 ms

		2022-10-16 22:19:50.158882		0.3 ms

		2022-10-16 23:19:51.759289		-0.9 ms

		2022-10-17 00:19:53.216204		-0.9 ms

		2022-10-17 01:19:54.944607		-0.9 ms

		2022-10-17 02:19:56.688105		-1.5 ms

		2022-10-17 03:19:58.397511		-1.5 ms

		2022-10-17 04:20:00.101874		-1.1 ms

		2022-10-17 05:20:02.49848		-0.4 ms

		2022-10-17 06:20:03.989462		-1.1 ms

		2022-10-17 07:20:05.628597		0.6 ms

		2022-10-17 08:20:07.724961		0.4 ms

		2022-10-17 09:20:09.380436		1.1 ms

		2022-10-17 10:20:10.991314		-0.4 ms

		2022-10-17 11:20:12.636417		-0.5 ms

		2022-10-17 12:20:14.325507		-0.2 ms

		2022-10-17 13:20:15.890294		0.5 ms

		2022-10-17 14:20:18.439831		1.8 ms

		2022-10-17 15:20:20.378067		0.0 ms

		2022-10-17 16:20:22.069445		-0.7 ms

		2022-10-17 17:20:24.684714		0.6 ms

		2022-10-17 18:20:26.44096		-0.9 ms

		2022-10-17 19:20:28.291809		-1.0 ms

		2022-10-17 20:20:29.795317		-1.5 ms

		2022-10-17 21:20:31.324314		-0.7 ms

		2022-10-17 22:20:33.256824		-0.8 ms

		2022-10-17 23:20:34.96478		0.4 ms

		2022-10-18 00:20:36.437492		0.9 ms

		2022-10-18 01:20:39.165006		-1.2 ms

		2022-10-18 02:20:41.262305		-0.8 ms

		2022-10-18 03:20:43.279165		-0.5 ms

		2022-10-18 04:20:45.098737		-0.1 ms

		2022-10-18 05:20:47.451751		0.6 ms

		2022-10-18 06:20:49.174629		-1.3 ms

		2022-10-18 07:20:51.49329		0.0 ms

		2022-10-18 08:20:53.978014		1.6 ms

		2022-10-18 09:20:57.36347		-2.3 ms

		2022-10-18 10:20:58.859601		0.0 ms

		2022-10-18 11:21:02.014252		0.9 ms

		2022-10-18 12:21:04.207859		0.2 ms

		2022-10-18 13:21:05.686109		2.2 ms

		2022-10-18 14:21:07.728799		2.2 ms

		2022-10-18 15:21:09.145427		0.5 ms

		2022-10-18 16:21:11.82554		-1.1 ms

		2022-10-18 17:21:13.657621		1.3 ms

		2022-10-18 18:21:15.922967		-0.7 ms

		2022-10-18 19:21:17.394818		0.6 ms

		2022-10-18 20:21:18.985975		0.6 ms

		2022-10-18 21:21:21.13881		0.2 ms

		2022-10-18 22:21:22.895321		-0.3 ms

		2022-10-18 23:21:24.966717		0.3 ms

		2022-10-19 00:21:26.612422		-5.4 ms

		2022-10-19 01:21:28.082709		-4.1 ms

		2022-10-19 02:21:30.454836		-2.6 ms

		2022-10-19 03:21:31.941481		-2.4 ms

		2022-10-19 04:21:33.622		1.9 ms

		2022-10-19 05:21:35.807681		2.8 ms

		2022-10-19 06:21:37.361654		1.3 ms

		2022-10-19 07:21:39.751293		0.5 ms

		2022-10-19 08:21:42.296789		-0.7 ms

		2022-10-19 09:21:44.013577		2.0 ms

		2022-10-19 10:21:45.518851		1.1 ms

		2022-10-19 11:21:47.466732		0.2 ms

		2022-10-19 12:21:49.190793		0.0 ms

		2022-10-19 13:21:51.262		-1.0 ms

		2022-10-19 14:21:52.925693		-1.3 ms

		2022-10-19 15:21:54.718867		0.0 ms

		2022-10-19 16:21:56.5316		-0.9 ms

		2022-10-19 17:21:58.60228		-0.9 ms

		2022-10-19 18:22:00.254296		0.5 ms

		2022-10-19 19:22:02.560516		-0.1 ms

		2022-10-19 20:22:04.86115		0.7 ms

		2022-10-19 21:22:06.360257		-1.1 ms

		2022-10-19 22:22:08.751241		-0.7 ms

		2022-10-19 23:22:10.657073		-1.1 ms

		2022-10-20 00:22:12.410275		-2.7 ms

		2022-10-20 01:22:13.999376		-0.1 ms

		2022-10-20 02:22:15.627631		-0.4 ms

		2022-10-20 03:22:17.49015		0.8 ms

		2022-10-20 04:22:19.154536		0.9 ms

		2022-10-20 05:22:20.903215		-0.3 ms

		2022-10-20 06:22:23.348143		-0.5 ms

		2022-10-20 07:22:24.850796		-0.8 ms

		2022-10-20 08:22:26.315842		1.5 ms

		2022-10-20 09:22:29.256828		-0.1 ms

		2022-10-20 10:22:32.293057		-0.5 ms

		2022-10-20 11:22:33.947982		1.8 ms

		2022-10-20 12:22:35.71672		0.8 ms

		2022-10-20 13:22:37.62827		0.9 ms

		2022-10-20 14:22:39.162625		1.6 ms

		2022-10-20 15:22:42.589351		0.2 ms

		2022-10-20 16:22:44.233008		-1.0 ms

		2022-10-20 17:22:45.677311		1.1 ms

		2022-10-20 18:22:47.468515		-1.5 ms

		2022-10-20 19:22:48.875884		-1.4 ms

		2022-10-20 20:22:50.587494		1.0 ms

		2022-10-20 21:22:52.149968		-2.1 ms

		2022-10-20 22:22:54.035098		-0.3 ms

		2022-10-20 23:22:56.686823		0.1 ms

		2022-10-21 00:22:58.269675		0.8 ms

		2022-10-21 01:22:59.773756		0.8 ms

		2022-10-21 02:23:01.304136		1.4 ms

		2022-10-21 03:23:02.92697		1.1 ms

		2022-10-21 04:23:04.564509		-0.2 ms

		2022-10-21 05:23:06.317989		-1.2 ms

		2022-10-21 06:23:08.47216		0.3 ms

		2022-10-21 07:23:10.373591		3.5 ms

		2022-10-21 08:23:12.21824		1.5 ms

		2022-10-21 09:23:13.891353		0.0 ms

		2022-10-21 10:23:16.072133		1.6 ms

		2022-10-21 11:23:17.937454		0.9 ms

		2022-10-21 12:23:19.530455		0.0 ms

		2022-10-21 13:23:21.546169		0.5 ms

		2022-10-21 14:23:23.432728		0.5 ms

		2022-10-21 15:23:25.306407		0.9 ms

		2022-10-21 16:23:26.8056		-0.4 ms

		2022-10-21 17:23:28.364024		0.8 ms

		2022-10-21 18:23:29.83597		-0.1 ms

		2022-10-21 19:23:31.305771		-0.8 ms

		2022-10-21 20:23:33.357516		0.2 ms

		2022-10-21 21:23:35.310416		-1.1 ms

		2022-10-21 22:23:37.390049		0.3 ms

		2022-10-21 23:23:39.147625		-0.6 ms

		2022-10-22 00:23:41.148763		-2.5 ms

		2022-10-22 01:23:43.075805		0.1 ms

		2022-10-22 02:23:44.911446		0.0 ms

		2022-10-22 03:23:47.079261		-3.8 ms

		2022-10-22 04:23:48.592713		-3.7 ms

		2022-10-22 05:23:50.40073		-2.1 ms

		2022-10-22 06:23:51.942345		-3.6 ms

		2022-10-22 07:23:54.726376		2.1 ms

		2022-10-22 08:23:56.603232		3.1 ms

		2022-10-22 09:23:58.127462		3.3 ms

		2022-10-22 10:23:59.609369		2.0 ms

		2022-10-22 11:24:01.113499		0.5 ms

		2022-10-22 12:24:03.481683		0.8 ms

		2022-10-22 13:24:05.584235		0.1 ms

		2022-10-22 14:24:07.345472		0.7 ms

		2022-10-22 15:24:08.71675		1.1 ms

		2022-10-22 16:24:10.609504		0.1 ms

		2022-10-22 17:24:12.495322		1.0 ms

		2022-10-22 18:24:14.759022		-1.6 ms

		2022-10-22 19:24:16.244861		0.8 ms

		2022-10-22 20:24:17.725726		-0.3 ms

		2022-10-22 21:24:19.2874		-0.8 ms

		2022-10-22 22:24:21.282444		-2.1 ms

		2022-10-22 23:24:23.27559		0.2 ms

		2022-10-23 00:24:24.776295		-0.1 ms

		2022-10-23 01:24:26.496917		0.9 ms

		2022-10-23 02:24:28.137689		0.3 ms

		2022-10-23 03:24:29.702761		0.0 ms

		2022-10-23 04:24:31.07212		-0.3 ms

		2022-10-23 05:24:32.632894		0.5 ms

		2022-10-23 06:24:34.300541		-0.5 ms

		2022-10-23 07:24:37.253021		-0.3 ms

		2022-10-23 08:24:38.814032		1.0 ms

		2022-10-23 09:24:40.863378		19.1 ms

		2022-10-23 10:24:42.430717		0.2 ms

		2022-10-23 11:24:44.062762		-1.8 ms

		2022-10-23 12:24:46.004968		3.0 ms

		2022-10-23 13:24:47.862173		0.0 ms

		2022-10-23 14:24:50.264001		-0.1 ms

		2022-10-23 15:24:52.173743		0.1 ms

		2022-10-23 16:24:53.65198		0.6 ms

		2022-10-23 17:24:56.04593		-2.0 ms

		2022-10-23 18:24:57.70162		0.0 ms

		2022-10-23 19:24:59.209603		-1.0 ms

		2022-10-23 20:25:00.977446		-0.7 ms

		2022-10-23 21:25:02.785772		-1.3 ms

		2022-10-23 22:25:04.470867		-0.7 ms

		2022-10-23 23:25:06.505635		-1.2 ms

		2022-10-24 00:25:08.093841		0.0 ms

		2022-10-24 01:25:10.065301		-0.6 ms

		2022-10-24 02:25:11.552742		1.1 ms

		2022-10-24 03:25:13.525833		0.4 ms

		2022-10-24 04:25:15.078095		-1.0 ms

		2022-10-24 05:25:17.234674		-0.5 ms

		2022-10-24 06:25:18.692294		-0.2 ms

		2022-10-24 07:25:20.722139		-0.7 ms

		2022-10-24 08:25:22.207519		-2.1 ms

		2022-10-24 09:25:23.746185		0.2 ms

		2022-10-24 10:25:25.35373		-0.7 ms

		2022-10-24 11:25:27.611275		0.2 ms

		2022-10-24 12:25:29.367698		1.4 ms

		2022-10-24 13:25:31.12521		0.5 ms

		2022-10-24 14:25:32.983319		1.2 ms

		2022-10-24 15:25:35.331887		0.5 ms

		2022-10-24 16:25:37.443588		-1.7 ms

		2022-10-24 17:25:39.316296		-1.1 ms

		2022-10-24 18:25:41.620477		-2.6 ms

		2022-10-24 19:25:43.495595		-0.1 ms

		2022-10-24 20:25:45.27491		-1.5 ms

		2022-10-24 21:25:46.703865		0.0 ms

		2022-10-24 22:25:48.254448		-1.5 ms

		2022-10-24 23:25:50.206174		-1.1 ms

		2022-10-25 00:25:53.149787		-0.7 ms

		2022-10-25 01:25:54.762356		0.2 ms

		2022-10-25 02:25:56.515266		-0.9 ms

		2022-10-25 03:25:58.076353		-0.1 ms

		2022-10-25 04:25:59.812446		-1.0 ms

		2022-10-25 05:26:01.269318		-0.1 ms

		2022-10-25 06:26:03.018748		1.1 ms

		2022-10-25 07:26:04.694216		0.2 ms

		2022-10-25 08:26:06.156443		1.5 ms

		2022-10-25 09:26:07.81689		1.3 ms

		2022-10-25 10:26:09.569419		2.1 ms

		2022-10-25 11:26:12.146671		0.0 ms

		2022-10-25 12:26:15.299919		2.4 ms

		2022-10-25 13:26:17.975777		1.0 ms

		2022-10-25 14:26:20.708212		0.7 ms

		2022-10-25 15:26:22.983469		0.0 ms

		2022-10-25 16:26:24.355169		0.2 ms

		2022-10-25 17:26:26.00603		-1.8 ms

		2022-10-25 18:26:27.527692		0.5 ms

		2022-10-25 19:26:29.024054		-0.7 ms

		2022-10-25 20:26:30.503269		0.5 ms

		2022-10-25 21:26:32.231237		0.2 ms

		2022-10-25 22:26:33.802192		0.6 ms

		2022-10-25 23:26:35.828857		-1.7 ms

		2022-10-26 00:26:37.404191		-5.0 ms

		2022-10-26 01:26:39.395538		-3.4 ms

		2022-10-26 02:26:42.009213		-0.3 ms

		2022-10-26 03:26:43.56694		2.4 ms

		2022-10-26 04:26:45.283484		2.6 ms

		2022-10-26 05:26:46.886482		1.9 ms

		2022-10-26 06:26:49.046834		2.2 ms

		2022-10-26 07:26:50.604527		-0.7 ms

		2022-10-26 08:26:53.573234		-1.2 ms

		2022-10-26 09:26:56.243895		-1.6 ms

		2022-10-26 10:26:59.035834		-1.6 ms

		2022-10-26 11:27:02.15783		-2.1 ms

		2022-10-26 12:27:05.039944		-1.6 ms

		2022-10-26 13:27:07.595419		0.9 ms

		2022-10-26 14:27:09.073299		0.1 ms

		2022-10-26 15:27:10.607066		-0.7 ms

		2022-10-26 16:27:12.911856		-0.8 ms

		2022-10-26 17:27:14.47122		-0.9 ms

		2022-10-26 18:27:15.870387		-1.6 ms

		2022-10-26 19:27:17.995245		-1.8 ms

		2022-10-26 20:27:19.396011		-1.3 ms

		2022-10-26 21:27:20.77283		0.1 ms

		2022-10-26 22:27:22.764758		-0.9 ms

		2022-10-26 23:27:24.172313		-0.1 ms

		2022-10-27 00:27:26.244209		-0.5 ms

		2022-10-27 01:27:27.983485		0.0 ms

		2022-10-27 02:27:30.419798		0.4 ms

		2022-10-27 03:27:32.196671		-0.3 ms

		2022-10-27 04:27:34.328298		-0.1 ms

		2022-10-27 05:27:35.908711		-0.5 ms

		2022-10-27 06:27:38.324301		-0.2 ms

		2022-10-27 07:27:39.736571		0.9 ms

		2022-10-27 08:27:41.193401		1.6 ms

		2022-10-27 09:27:43.195028		1.5 ms

		2022-10-27 10:27:44.87281		1.7 ms

		2022-10-27 11:27:46.461297		0.3 ms

		2022-10-27 12:27:48.252885		-1.4 ms

		2022-10-27 13:27:50.317919		0.6 ms

		2022-10-27 14:27:51.968173		-0.6 ms

		2022-10-27 15:27:53.757181		-1.0 ms

		2022-10-27 16:27:55.155257		-1.2 ms

		2022-10-27 17:27:57.693616		-1.3 ms

		2022-10-27 18:27:59.105299		-2.8 ms

		2022-10-27 19:28:00.951926		1.8 ms

		2022-10-27 20:28:03.307379		3.8 ms

		2022-10-27 21:28:05.495943		3.7 ms

		2022-10-27 22:28:07.213574		0.4 ms

		2022-10-27 23:28:08.597826		-0.1 ms

		2022-10-28 00:28:10.152647		0.7 ms

		2022-10-28 01:28:12.123727		1.2 ms

		2022-10-28 02:28:14.613319		0.8 ms

		2022-10-28 03:28:16.96375		-0.3 ms

		2022-10-28 04:28:18.504415		-1.1 ms

		2022-10-28 05:28:20.199861		-2.2 ms

		2022-10-28 06:28:22.030244		-0.4 ms

		2022-10-28 07:28:23.483208		-2.2 ms

		2022-10-28 08:28:25.562815		-1.5 ms

		2022-10-28 09:28:28.111798		-0.1 ms

		2022-10-28 10:28:29.709253		0.9 ms

		2022-10-28 11:28:31.475039		-0.5 ms

		2022-10-28 12:28:33.094229		-0.6 ms

		2022-10-28 13:28:34.803773		-0.4 ms

		2022-10-28 14:28:36.373568		-0.8 ms

		2022-10-28 15:28:38.838643		1.3 ms

		2022-10-28 16:28:40.187384		-0.5 ms

		2022-10-28 17:28:42.453399		0.6 ms

		2022-10-28 18:28:44.985643		-0.6 ms

		2022-10-28 19:28:46.390165		0.6 ms

		2022-10-28 20:28:48.008814		-0.7 ms

		2022-10-28 21:28:49.573246		-0.9 ms

		2022-10-28 22:28:51.756359		-0.6 ms

		2022-10-28 23:28:53.37179		-0.6 ms

		2022-10-29 00:28:54.777907		-1.0 ms

		2022-10-29 01:28:56.661067		0.0 ms

		2022-10-29 02:28:58.857634		0.6 ms

		2022-10-29 03:29:00.378165		0.4 ms

		2022-10-29 04:29:03.358807		1.1 ms

		2022-10-29 05:29:06.222113		0.4 ms

		2022-10-29 06:29:08.334885		1.0 ms

		2022-10-29 07:29:10.077467		0.6 ms

		2022-10-29 08:29:11.684409		-0.9 ms

		2022-10-29 09:29:13.132917		-0.4 ms

		2022-10-29 10:29:14.669407		-1.3 ms

		2022-10-29 11:29:16.120585		1.0 ms

		2022-10-29 12:29:17.900222		-1.0 ms

		2022-10-29 13:29:19.419787		1.0 ms

		2022-10-29 14:29:21.561644		0.7 ms

		2022-10-29 15:29:23.65194		0.2 ms

		2022-10-29 16:29:25.051178		-1.0 ms

		2022-10-29 17:29:27.107923		-2.1 ms

		2022-10-29 18:29:28.982784		-3.0 ms

		2022-10-29 19:29:31.163865		-2.2 ms

		2022-10-29 20:29:33.062389		-1.6 ms

		2022-10-29 21:29:34.450592		0.2 ms

		2022-10-29 22:29:37.042532		0.1 ms

		2022-10-29 23:29:38.966302		-0.1 ms

		2022-10-30 00:29:40.447283		-0.7 ms

		2022-10-30 01:29:42.157629		0.4 ms

		2022-10-30 02:29:43.633348		-1.8 ms

		2022-10-30 03:29:45.01571		0.1 ms

		2022-10-30 04:29:47.184672		0.5 ms

		2022-10-30 05:29:48.838862		-0.1 ms

		2022-10-30 06:29:51.289524		-0.1 ms

		2022-10-30 07:29:53.254099		1.0 ms

		2022-10-30 08:29:55.465533		0.1 ms

		2022-10-30 09:29:57.101516		1.1 ms

		2022-10-30 10:29:58.554156		0.4 ms

		2022-10-30 11:30:00.452807		-0.7 ms

		2022-10-30 12:30:01.935668		-0.3 ms

		2022-10-30 13:30:03.374647		0.1 ms

		2022-10-30 14:30:05.166407		-1.2 ms

		2022-10-30 15:30:07.738588		0.7 ms

		2022-10-30 16:30:09.991824		-0.1 ms

		2022-10-30 17:30:11.70252		-0.5 ms

		2022-10-30 18:30:13.7099		-0.6 ms

		2022-10-30 19:30:15.23121		-1.1 ms

		2022-10-30 20:30:17.290935		-0.9 ms

		2022-10-30 21:30:19.016483		-0.4 ms

		2022-10-30 22:30:21.228814		-0.7 ms

		2022-10-30 23:30:23.032591		0.8 ms

		2022-10-31 00:30:24.791004		1.9 ms

		2022-10-31 01:30:26.810958		0.6 ms

		2022-10-31 02:30:28.4915		-0.4 ms

		2022-10-31 03:30:30.04658		-0.7 ms

		2022-10-31 04:30:31.541701		-1.0 ms

		2022-10-31 05:30:33.064808		0.4 ms

		2022-10-31 06:30:34.824729		0.5 ms

		2022-10-31 07:30:36.512166		0.7 ms

		2022-10-31 08:30:38.932994		1.5 ms

		2022-10-31 09:30:40.948424		0.4 ms

		2022-10-31 10:30:42.705153		1.0 ms

		2022-10-31 11:30:44.107571		0.0 ms

		2022-10-31 12:30:45.73918		1.5 ms

		2022-10-31 13:30:47.440221		0.4 ms

		2022-10-31 14:30:49.579966		-0.4 ms

		2022-10-31 15:30:51.532327		-2.2 ms

		2022-10-31 16:30:52.860161		-1.5 ms

		2022-10-31 17:30:54.268496		0.7 ms

		2022-10-31 18:30:55.68839		0.5 ms

		2022-10-31 19:30:57.588605		0.8 ms

		2022-10-31 20:30:59.217087		-0.8 ms

		2022-10-31 21:31:00.741129		0.6 ms

		2022-10-31 22:31:02.342971		-3.5 ms

		2022-10-31 23:31:04.208333		-1.0 ms

		2022-11-01 00:31:05.665744		0.8 ms

		2022-11-01 01:31:07.342544		-0.9 ms

		2022-11-01 02:31:09.123545		-2.7 ms

		2022-11-01 03:31:11.501515		-0.7 ms

		2022-11-01 04:31:13.84051		0.2 ms

		2022-11-01 05:31:15.300565		1.1 ms

		2022-11-01 06:31:17.325737		1.2 ms

		2022-11-01 07:31:18.815872		1.0 ms

		2022-11-01 08:31:20.240292		1.2 ms

		2022-11-01 09:31:21.662503		-2.6 ms
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.
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