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Datum

2021-04-27
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
kallas härmed till digitalt sammanträde via Zoom tisdagen den 4 maj 2021
kl. 08:15. Mötet utgår från kommunstyrelsesalen i Rådhuset.
Hålltider för sammanträdet
08.15 Upprop
08.20 Samverkansavtal HKIG (Höga Kusten Industrigrupp) – Petra Forsström, näringslivschef
och Mia Wester, verksamhetsansvarig HKIG
08.50 Klimatkontrakt – Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
09.00 Uppföljning #WeDo – Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare och Karin
Sundquist, kommunikationsstrateg
09.30 Paus
09.45 Försäljning Lövudden 1:123 – Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare
Planändring Kronholmen – Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare
10.00 Fritidsbåtsmuseet - Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef
Upprättelse för kvinnor – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef
10.20 Workshop målarbete – Anna Bostedt, kanslichef och Malin Ullström,
verksamhetsutvecklare
10.40 Ärendegenomgång
11.30 Lunch och gruppmöten
13.15 Beslutsmöte

Föredragningslista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Informationsärenden
Val av justerare
Fastställande av föredragningslista 2021
Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen - mars 2021
Uppföljningar av granskningar åren 2016 och 2017
Grundläggande granskning
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt brandskyddsarbete - SBA, uppföljning år 2020
Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande produkter - Rapport
Sammanträdestider 2022
HKIG Samverkansavtal 2022-2024
Nytt lokalavtal gällande Rådhuset 4
Klimatkontrakt 2030
Remiss - Begäran om upplysning och yttrande, dnr 8308-2020
Remiss - Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Härnösands kommun

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Datum

Sida

2021-04-27
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Arvode för ordförande i Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Upprättelse för kvinnor
Minnesplats
Tillgänglighetsprojekt
Försäljning Lövudden 1:123
Planändring Kronholmen (kvarter skeppet, briggen m.fl)
Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021
Anmälan av delegationsbeslut 2021
Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021
Frågor och svar

Andreas Sjölander
ordförande
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Datum

Dnr

2021-04-13

KS/2021-000001

Ekonomiavdelning
Åsa Rönnlund, 0611 34 80 55
asa.ronnlund@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2021
Förslag till beslut
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och
utveckling löpande under året.

Johan Lindén
Ekonomichef

Åsa Rönnlund
Ekonomistrateg

Bilagor
Månadsrapport mars 2021

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

MÅNADSRAPPORT
KOMMUNSTYRELSEN
MARS 2021

Ekonomiavdelningen
HÄRNÖSANDS KOMMUN

INLEDNING
Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
löpande under året. Den ekonomiska situationen ges en kortfattad sammanfattning och ska ses som ett
komplement till kommunens fyramånaders – och delårsbokslut där en djupare analys och prognos görs.
Rapporten baseras på nämndernas resultat och är upprättad utifrån nämndernas månadsbokslut.
SAMMANFATTNING MARS 2021
Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. mars är lägre än det budgeterade resultatet för perioden. Fyra av fem
nämnder har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär att fyra av fem nämnder har intäkter lika
stora som eller större än kostnaderna.
Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för mars månad än för februari, men högre än för den sista
mars 2020. Figur 7 visar att det under månaden betalats ut 390,6 tkr avseende investeringsprojekt, totalt hittills
under året 12 937,0 tkr. Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har inte utnyttjats under månaden.
Kommunens låneportfölj är oförändrad under mars månad, och ligger kvar på 210 000 tkr.
För mars månad hade kommunen 2 021,12 anställda i heltider.

KOMMUNENS RESULTAT
ACKUMULERAT RESULTAT 2021 EXKL FINANSEN
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Figur 1 – ackumulerat resultat 2021 exkl. Finansen

Kommunens ackumulerade resultat, exklusive Finansen, är per den sista mars -14 872,0 tkr. Budgeterat resultat
för perioden är 1 848,0 tkr exklusive Finansen*.
*Denna graf visar ackumulerad budget samt utfall på kommunens nämnder inklusive kommungemensam verksamhet. Finansen, där
kommunens resultat budgeterats är exkluderat ur denna graf. Utfallet på Finansen är för mars månad ett underskott på 16 295,0 tkr, att
jämföras med budgeterat underskott på 23 243,3 tkr. Finansens resultat för månaden är således 6 948,3 tkr högre än budgeterat, att
läggas till ovanstående resultat för att se kommunen som helhet

NÄMNDERNAS RESULTAT
NÄMNDERNAS ÅRSBUDGET 2021
Driftsbudget (tkr)

Kommunstyrelse

Arbetslivsnämnd

Samhällsnämnd

Skolnämnd

Socialnämnd

Skattemedel

192 350

58 000

183 250

621 400

624 424

Övriga intäkter

66 917

82 486

29 843

126 327

99 667

Kostnader

-259 267

-140 486

-213 093

-747 727

-724 091

Investeringsbudget
(tkr)

Kommunstyrelse

Arbetslivsnämnd

Samhällsnämnd

Skolnämnd

Socialnämnd

Skattemedel

6 795

1 500

49 547

5 815

1 385

Annan finansiering

ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄ MNDERNA 2021
Nämndernas budget för 2021 är 0 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna den sista december 2021 ska ha
kostnader vars storlek inte överstiger intäkterna. Som den svarta kurvan nedan visar har nämnderna dock vissa
smärre variationer sett över hela budgetåret. Under våren ligger den svarta kurvan en bit över 0-strecket, vilket
betyder att nämnderna då har budgeterat med ett överskott, som sedan successivt planar ut till en nollbudget
på helåret.
Den blå kurvan visar nämndernas samlade utfall för perioden. Så länge den blå kurvan håller sig ovanför den
svarta är det samlade utfallet för nämnderna bättre än vad som budgeterats för perioden, dvs. nämnderna har
högre intäkter eller lägre kostnader än vad de budgeterat, och därmed ett positivt resultat.
Det ackumulerade utfallet t.o.m. sista mars visar att den blå utfallskurvan är nedanför den svarta och att
nämnderna således har ett sämre utfall än vad som budgeterats för perioden: - 13 350,0 tkr mot budgeterade
1 848,0 tkr.
Budget
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Figur 2 – Ackumulerat resultat för nämnderna 2021
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ACKUMULERAT I/K-TAL PER NÄMND
Målet för ekonomi i balans är ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än kostnaderna. För mars
månad är I/K-talet 1,00 eller där över för fyra av fem nämnder: kommunstyrelse, arbetslivsnämnd, skolnämnd
och samhällsnämnd. Socialnämndens I/K-tal är 0,942.
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Figur 3 – Ackumulerat I/K-tal per nämnd

ACKUMULERAT RESULTAT PER NÄMND
En vit ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett blått/mörkblått resultat innebär ett underskott, av
mindre/större karaktär. Denna figur visar det faktiska utfallet per nämnd, oavsett budget för perioden.
Det samlade utfallet för nämnderna är alltså -13 350 tkr lägre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i
relation till budget för perioden.
tkr

KS
ALN
SAM
SKO
SOC
Total

jan

feb

mar

1 760

3 161

5 825
318

-780

146

10 898

-20

403

1 489

4 332

1 479

1 556

-16 647

-21 376

14 924

-9 026

-13 350

Figur 4 – Ackumulerat resultat per nämnd
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ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄMNDERNAS INVESTERINGAR *
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-4,0

-225,0

-250,0

SOC
Ackumulerat
utfall

35,9

11,5

35,9

179,90

-1 801,90

-2 233,50

SAM

Total årsbudget:

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

-65 042 tkr

Figur 5 – Ackumulerat resultat för nämndernas investeringar

Nämnderna har för året en total investeringsbudget på 65 042 tkr. Av denna har 2 233,5 tkr förbrukats per den
sista mars, varav huvuddelen inom arbetslivsnämnden och samhällsnämnden. (Positiva utfall i figuren ovan (så
som för socialförvaltningen) avser investeringsbidrag och/eller kreditering av tidigare betalda
investeringsfakturor.)
*Notera att denna figur visar de bokförda kostnaderna under perioden, och därför skiljer sig från figur 7, som visar faktiska utbetalningar
från kommunens bankkonto avseende investeringar. En del av det som betalades ut i februari 2021 har kostnadsförts redan i december
2020, men blir inte utbetalt förrän 2021 eftersom kommunen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på samtliga fakturor.

FINANSRAPPORT
LIKVIDITET
Under mars månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2021-03-23, med ett saldo på 120 221 tkr.
Månadens lägsta värde noteras 2021-03-22, med ett saldo på 21 894 tkr. Checkkrediten för kommunen är
90 000 tkr och har inte utnyttjats under månaden. Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för mars
månad än för februari, men högre än för den sista mars 2020.
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Figur 6 - Likviditet
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INVESTERINGARNAS PÅVERKAN PÅ LIKVIDITETE N
I figur 7 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens
bankkonto under mars utbetalades sammanlagt 390,6 tkr avseende investeringsprojekt. Hittills under 2021 har
investeringarnas likvidpåverkan varit 12 937,0 tkr.
Månad

2021

2020

Differens år

Jan

-11 298,5

-9 543,5

-1 755,0

Feb

-1 247,9

-836,2

-411,7

Mar

-390,6

-1 221,4

830,8

Apr

-450,9

Maj

-945,5

Jun

-1 562,1

Jul

-2 750,9

Aug

-3 197,4

Sep

-3 340,1

Okt

-7 711,9

Nov

-4 261,3

Dec
Totalt

-12 937,0

-35 821,2

-1 335,9

Figur 7 – Investeringarnas påverkan på likviditeten

LÅNEPORTFÖLJ
Lånenr

Lånedatum

Förfallo-datum

Ränta

Kommuninvest

104009

2018-11-14

2021-11-16

0,19%

Räntebindningstid
90

Kommuninvest

112551

2019-06-17

2023-11-13

0,15%

90

50 000

Kommuninvest

124918

2020-06-01

2022-05-16

0,27%

Fast

50 000

Kommuninvest

112131

2019-06-03

2024-06-03

0,46%

90

20 000

Kommuninvest

108601

2019-03-01

2022-03-23

0,38%

Långivare

Belopp tkr
50 000

Fast

40 000

Summa:

210 000

Figur 8 - Låneportfölj

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista mars. Inga nya lån har tecknats under perioden.
Ett lån förfaller till betalning under resterande del av året: 2021-11-16.

PERSONALNYCKELTAL
I figur 9 visas antalet heltider anställda i Härnösands kommun. För mars månad uppgår den siffran till 2 021,12
st. Motsvarande siffra för mars 2020 var 1 982,0 st. Figur 10 visar personalsiffror per nämnd, där även antal
heltider finns med som en kolumn, nedbruten per nämndsnivå.
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Figur 9 – Antal i heltider
Antal anställda
personer
Kommunen
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden

Antal i heltider

Visstidsanställda i
heltider

Andel heltidanst av
tillsv.anst

Hälsotal

mar-21

2084

2021

248

85%

4,0%

ma r-20

2027

1982

149

83%

11,9%

mar-21

205

204

11

97%

1,4%

ma r-20

219

217

20

97%

7,8%

mar-21

88

86

11

96%

0,3%

ma r-20

85

84

11

96%

6,6%

mar-21

74

73

2

97%

1,1%

ma r-20

71

70

1

97%

3,6%

mar-21

854

836

137

95%

4,6%

ma r-20

808

795

69

94%

12,4%

mar-21

864

823

86

71%

4,8%

ma r-20

852

816

49

65%

13,8%

Figur 10 – Anställda per nämnd
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Dnr

2021-03-29

KS/2021-000094

Ekonomiavdelning
Johan Lindén,
johan.linden@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport Uppföljningar av granskningar åren 2016 och 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport
Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017, daterad 2021-03-29, som
kommunstyrelsens svar på revisionens skrivelse, samt
att översända yttrandet till revisionen.

Beskrivning av ärendet
KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra
en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017.
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig nämnd/styrelse har
vidtagit beslutade åtgärder.
Kommentarer från rapporten med bäring på/mot kommunstyrelsen är
följande:
Granskning av investeringsprocessen

”Kommunstyrelsen säkerställer att styrelsen regelbundet får ändamålsenlig
uppföljning av investeringsbudgeten”. ” Även om det inte framgår av
tidigare rapport är det viktigt att kommunstyrelsen regelbundet får
information om avvikelser gällande investeringar. Vidare konstaterar vi att
det pågår ett arbete med att förändra budget- och uppföljningsprocessen. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet färdigställs och
att även styrelsen regelbundet får uppföljning av investeringsbudgeten.”
Svar: I samband med årsbokslutet 2020 återinfördes processen med att gå
igenom årets investeringar och göra en bedömning huruvida
investeringsprojekten var avslutade eller fortfarande pågående. I de fall
investeringsprojekten bedömdes vara ej avslutade, eller pågående, var
uppdraget till förvaltningarna att identifiera dessa projekt och begära att
kvarvarande/ej utnyttjade budgeterade investeringsmedel för dessa skulle
överföras till kommande budgetår. Detta i den utsträckning det inte redan

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
Ekonomiavdelning

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-04-26

KS/2021-000094

bedömdes finnas budgeterade investeringsmedel kommande år, för att
slutföra projekten utan eventuella undanträngningseffekter. Likaså
innefattade uppdraget att gå igenom pågående investeringsprojekt även från
tidigare år och göra en bedömning om budgeterade investeringsmedel fanns
tillgängliga kommande budgetår för att fortsätta
finansiera/genomföra/slutföra dessa. I den utsträckning så inte var fallet
skulle medel begäras även för dessa investeringsprojekt. Denna återinförda
process säkerställer att verksamheten/kommunen har bättre koll på sina
pågående investeringsprojekt och att dessa finns upptagna och finansierade i
kommande budgetar. Likaså skapade det goda förutsättningar för att
sammanställa uppföljningen av årets genomförda investeringar i
årsbokslutet.
En bra uppföljningsprocess startar med en bra budgetprocess. Bra
budgetunderlag för investeringar skapar förutsättningar för en bra
uppföljning. I budgetarbetet för 2022 har investeringsbudgeten utökats till
att omfatta en tidsperiod om 10 år samt att investeringsbudgeten har brutits
ner på projektnivå för att möjliggöra bland annat individuell bedömning om
avskrivningstider för varje investeringsprojekt. En följdeffekt blir också att
budgeten blir mer detaljerad vilket i sin tur skapar förutsättningarna att
genomföra framtida budgetuppföljningar på projektnivå med individuella
bedömningar och koll på varje enskilt projekt. Detta förbättrar styrningen.
När det gäller redovisningen av investeringsutgifter till kommunstyrelsen så
har dessa sedan en tid redovisats till kommunstyrelsen utifrån
likviditetsperspektivet, dvs. när investeringsutgiften belastar kommunens
bankkonto. Under 2021 har månadsrapporterna kompletterats med att även
innefatta redovisade investeringar, dvs. i vilken utsträckning utgifterna eller
inkomsterna bokförts på investeringsprojekt. Dessa siffror visar det
ackumulerade redovisade utfallet (enbart innevarande års) på kommunens
investeringsprojekt, och redovisas till kommunstyrelsen uppdelat på
nämndsnivå.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2021-03-23

KS/2021-000093

Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Werner, 0611-34 85 30
petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Yttrande - Grundläggande granskning
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta ”Yttrande gällande revisonens grundläggande granskning 2020,
som sitt eget, samt
att översända yttrandet till revisionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en grundläggande granskning
avseende år 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020. Syftet med
granskningen är att bedöma om styrelsen har skapat förutsättningar för
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionen
önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten.
De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen
som att kommunstyrelsen behöver säkerställa styrning och uppföljning mot
kommunfullmäktiges mål samt förstärka arbetet med intern kontroll.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:


Undersöka varför så få har svarat på enkät och gå igenom resultatet
av enkäten tillsammans med revisionens slutsatser.



Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål



Förstärka arbetet med intern kontroll.

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i
bifogad bilaga, Yttrande – Grundläggande granskning.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-04-06

KS/2021-000093

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms.
Beslutsunderlag
Revisionens grundläggande granskning 2021-02-1
Reglemente för internkontroll 2019-08-29

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Verksamhetscontroller

Bilagor
Bilaga – Yttrande grundläggande granskning

2(2)

Sida

Yttrande

1(2)

Datum

Dnr

2021-04-30

KS/2021-000093

Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Werner, 0611-34 85 30
petra.werner@harnosand.se

Kommunstyrelsens synpunkter på revisionens
slutsatser i Grundläggande granskning 2020
Sammanfattning:
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om
nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten.
Inom ramen för granskningen har en enkät skickats till kommunstyrelsens
30 ledamöter, varav 13 besvarade enkäten.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar sina synpunkter på de
slutsatser som de redovisar i sin rapport, samt redovisar eventuella åtgärder
som kommunstyrelsen tänker vidta, och när de ska vara genomförda.
Sammanfattningsvis har revisionen redovisat följande slutsatser:
Det är svårt att, utifrån styrelsens verksamhetsplan bedöma i vilken mån den
planerade verksamheten för året ska bidra till uppfyllelse av de tilldelade
resultatuppdragen. Revisionen bedömer att styrelsen bör precisera vilka
aktiviteter som ska genomföras för att nå resultatuppdragen. Det är viktigt
att styrelsen vid identifierade brister vidtar måluppfyllande åtgärder, för att
säkerställa ändamålsenlig styrning mot kommunfullmäktiges mål.
Revisionen rekommenderar styrelsen att se över styrning och uppföljning av
kommunfullmäktiges mål.
-

Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att det i 2020 års
verksamhetsplan saknas tydlig koppling i dokumentet mellan de
tilldelade resultatuppdragen och den planerade verksamheten. Ett
förbättringsarbete har under 2020 genomförts i syfte att förstärka
denna koppling i dokumentet. Kopplingen mellan planerad
verksamhet och resultatuppdragen har med start i 2021 års
verksamhetsplan förtydligats.
Härnösands kommun genomför en förändring i budgetprocessen
med start i mars 2021 inför Årsplan 2022. I arbetet med att
implementera den nya budgetprocessen har respektive nämnds och
förvaltnings ansvarsområden tydliggjorts gällande resultatuppdrag
och strategiska åtgärder. I arbetet har även vikten av att i
verksamhetsplanen precisera de aktiviteter som planeras att
genomföras under kommande år lyfts fram.
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Härnösands kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

Dnr

2015-05-20

KS/2021-000093

Tydliga instruktioner för hur kopplingen mellan planerad
verksamhet och resultatuppdrag har utfärdats.
Gällande revisionens bedömning att det är viktigt att styrelsen vid
identifierade brister vidtar måluppfyllande åtgärder tar
kommunstyrelsen till sig revisionens synpunkt. Kommunstyrelsen
avser att utreda frågan kring hur identifierade brister i
måluppfyllelsen ska hanteras i syfte att säkerställa ändamålsenlig
styrning mot kommunfullmäktiges mål.
Revisionen anser att en risk-och väsentlighetsanalys bör ligga till grund för
uppföljning av den interna kontrollen för att säkerställa att de mest
väsentliga riskerna identifieras för uppföljning av intern kontroll.
Revisionen ser positivt på att styrelsen avsåg att upprätta en bruttolista som
grund för prioritering och beslut av internkontrollpunkter.
Revisionen rekommenderar att förstärka arbetet med intern kontroll.
-

Kommunstyrelsen har ett reglemente och en riktlinje för intern
kontroll. Risk – och väsentlighetsanalyser genomförs enligt rutiner
på tjänstemannanivå och resultatet av analysen delges
kommunstyrelsen i samband med att bruttolistan är ett beslutsärende
i kommunstyrelsen. Prioriterade internkontroller utgår därmed från
risk- och väsentlighetsanalysen och är grunden för
kommunstyrelsens beslut.
Uppföljningen av intern kontroll genomförs i samband med beslut
om bruttolista och i samband verksamhetsberättelsen.

Andreas Sjölander
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1 Syfte
Reglementet syftar till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls
genom tillfredsställande internkontroll, det vill säga att med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande uppnås:




Verksamheterna ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva
Finansiell rapportering och information om verksamheter ska vara
tillförlitliga
Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs

2 Ansvarsfördelning
2.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Kommunfullmäktige beslutar om reglementet för internkontroll.
Kommunstyrelsen ansvar för tillräcklig och tillfredsställande internkontroll i
den egna verksamheten, kommunen som helhet samt respektive nämnd.
Kommunstyrelsen kan varje år besluta om förvaltningsövergripande
internkontroller som ska gälla för hela kommunen.
2.2 Nämnd
Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive
verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur
internkontrollen fungerar.
Varje nämnd har ansvar för att:


internkontrollen enligt fastställda mål och riktlinjer bidrar till att utveckla
och effektivisera förvaltningens verksamhet



årligen besluta om internkontrollplan som en del av verksamhetsplanen



till kommunstyrelsen rapportera brister som upptäcks i internkontrollen



årligen besluta om uppföljning av internkontrollplan som en del av
verksamhetsberättelsen

Sida
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Datum

2019-08-21
Härnösands kommun

Internkontrollplan ingår som en del av verksamhetsplanen och beslutas inom
ramarna för verksamhetsplanen.
Internkontrollplanen följs upp som en del av verksamhetsberättelsen. Där ska
framgå vilka internkontroller som genomförts under året och vilka
föreslagna åtgärder som vidtagits.

3 Arbete med internkontroll
Kommunen har ett processorienterat synsätt på internkontroll med
utgångspunkt i att kommunens mål ska uppnås. Den interna kontrollen är ett
hjälpmedel för att uppnå dessa mål och riskanalys är en viktig del för att
hantera de risker som kan hindra kommunen från att uppnå målen.
Arbetsgången beskrivs ingående i den tillhörande rutinen.

4 Rapportering av felaktigheter och brister
Identifierade brister, incidenter eller företeelser där ett brott skett ska
omedelbart rapporteras till överordnad i syfte att omgående komma till rätta
med de fel och brister som uppmärksammats. Allvarligare fel eller brister
ska utredas.
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Datum

2021-04-22

Dnr
KS2021-000095

Kommunstyrelseförvaltningen
Kajsa Karnestrand
kajsa.karnestrand@harnosand.se

Yttrande Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta ”Yttrande på KPMGs rapport - Granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete”, som sitt eget, samt
att översända yttrandet till revisionen.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands kommun har
KPMG genomfört en granskning avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Granskningens syfte har varit att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i
ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker
analyseras och leder till åtgärder som samordnas, genomförs samt följs upp.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser
som finns redovisade i rapporten.
En sammanfattande bedömning är att det finns rutiner och till stor del stöd i
det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. En brist är
att aktiviteter och åtgärder inte ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där
kartläggning och identifierade orsaker analyseras, genomförs och följs upp.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelse att:


Att kommunstyrelsen ser över och säkerställer aktualiteten på
beskrivningen av skyddsorganisationen i kommunen.



Att kommunstyrelsen säkerställer uppföljning av
informationssystemet KIA.



Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa uppföljning
på aggregerad nivå av arbetsmiljöarbetet.



Att kommunstyrelsen ser över ansvarsfördelningen gällande
avslutssamtal.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Kommunledningskontoret
871 80 Härnösand

Rådhuset
Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

kommun@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

Härnösands kommun

Datum

Kommunstyrelseförvaltningen



2021-04-22

Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en upprättad
handlingsplan kring arbetsmiljön inom ekonomiavdelningen samt
fastställer en tydlig tidplan för föreslagna åtgärder och uppföljning.

Förvaltningen har lämnat synpunkter och förslag på svar på
rekommendationerna i bifogad bilaga, Yttrande på KPMGs rapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Beslutsunderlag
Revisionens granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021-02-11

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Kajsa Karnestrand
HR-generalist

Bilagor
Bilaga – Yttrande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
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Sida

YTTRANDE
Datum

2021-04-23

1(3)
Dnr

KS2021-000095

Kommunstyrelseförvaltningen
Kajsa Karnestrand
kajsa.karnestrand@harnosand.se

Yttrande på KPMGs rapport - Granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands kommun har
KPMG genomfört en granskning avseende det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Granskningens syfte har varit att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i
ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker
analyseras och leder till åtgärder som samordnas, genomförs samt följs upp.
Granskningen avser främst kommunstyrelsen och ekonomifunktionen men
även skolnämnden, socialnämnden, samhällsnämnden och
arbetslivsnämnden på en övergripande nivå. Granskningen har genomförts
genom dokumentstudier av relevanta dokument och intervjuer.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och övriga nämnder lämnar
synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör
det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara
genomförda.
En sammanfattande bedömning är att det finns rutiner och till stor del stöd i
det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. En brist är
att aktiviteter och åtgärder inte anses ingå i ett systematiskt
förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras,
genomförs och följs upp.
Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer och svar till rapportens
rekommendationer
att kommunstyrelsen ser över och säkerställer aktualiteten på beskrivningen
av skyddsorganisationen i kommunen.
-

Vi delar uppfattningen att den beskrivning som lämnats är inaktuell.
Den nuvarande skyddsorganisationen är delvis upprättad i KIA. Det
som kvarstår är att komplettera med en beskrivning av aktuella
skyddskommittéer vilket kommer ske under våren.

att Kommunstyrelsen ska säkerställa uppföljning av informationssystemet
KIA.
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Kommunledningskontoret
871 80 Härnösand

Rådhuset
Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

kommun@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218

Sida

YTTRANDE

Härnösands kommun

Datum

Kommunstyrelseförvaltningen

-

2021-04-23

Vi delar revisionens uppfattning om att det är av vikt att
implementeringen och användning följs upp som ett led i ett
systematiskt förbättringsarbete. Utifrån det kommer den centrala
skyddskommittén ha en viktig uppgift. Uppföljning av KIA kommer
att läggas in i skyddskommittéernas årshjul.

att vidta åtgärder för att säkerställa uppföljning på aggregerad nivå av
arbetsmiljöarbetet.
-

Vi delar revisionens uppfattning att uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete ska delges Kommunstyrelsen. Det finns en
framtagen process för årlig uppföljning som kommer kompletteras
med en dokumenterad rutin för rapportering till Kommunstyrelsen.

att Kommunstyrelsen ser över ansvarsfördelningen gällande avslutssamtal.
-

Vi delar uppfattningen om att HR idag inte kan sammanställa och
analysera orsaker till avgång från tjänst på en övergripande nivå. Det
pågår ett arbete med att ta fram en enkät som går ut till alla som
avslutar sin anställning i kommunen. Det möjliggör en systematisk
uppföljning och analys av orsaker.
Samtalet mellan chef och medarbetare är viktigt både för
verksamhetens utveckling och för den individ som valt att sluta.
Vi ser därmed inte något behov av att ändra ansvarsfördelningen.

att Kommunstyrelsen säkerställer att det finns en upprättad handlingsplan
kring arbetsmiljön inom ekonomiavdelningen samt fastställer en tydlig
tidplan för föreslagna åtgärder och uppföljning.
-

Vi delar uppfattningen att det ska finnas en upprättad handlingsplan
på ekonomienheten. Genom kommunens rutin för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter har ansvaret för handlingsplan och uppföljning
av arbetsmiljön fördelats till ekonomichef. Aktiviteter och tidplan
arbetas fram i den lokala skyddsorganisationen. För att
handlingsplanen ska vara aktuell kommer en ny OSA enkät
genomföras under maj.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa att förvaltningen följer
upprättade styrdokument.

att samtliga nämnder säkerställer och upprättar konkreta och
uppföljningsbara arbetsmiljömål för respektive nämnd och dess
verksamheter.
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Härnösands kommun

Datum

Kommunstyrelseförvaltningen

-

2021-04-23

Vi delar revisionens uppfattning om att samtliga nämnder ska
säkerställa och följa upp förvaltningens arbetsmiljömål. Enligt
arbetsmiljöpolicyn är det förvaltningarna som upprättar konkreta och
uppföljningsbara mål. Kommunstyrelsen säkerställer att
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar arbetsmiljömål.

att Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder ser över möjligheter
att genomföra gemensamma och riktade insatser gällande arbetsmiljön.
-

Vi delar revisionens uppfattning om att gemensamma och riktade
insatser kan skapa ett lärande och stärka arbetsmiljöarbetet. Exempel
på gemensamma insatser är grundutbildning för nya chefer och
skyddsombud, utbildning i KIA och kommunens process för det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattningsvis bedömer vi att de rekommendationer som ges ligger i
linje med det som vi i förvaltningen identifierat. Vissa åtgärder kommer
kunna genomföras under våren medans andra behöver utvecklas över tid
med fokus på ständiga förbättringar.

Lars Liljedahl
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KS/2021/167

Marie Örjestål, 070-260 65 42
marie.orjestal@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Systematiskt brandskyddsarbete SBA, uppföljning år
2020
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp
kommunens systematiska brandskyddsarbete – SBA. Enligt Riktlinjer för
systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter ska
arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen.
För 2020 har brandskyddsarbetet sett ut som följer:


Policy - Systematiskt brandskyddsarbete reviderad 2018, gäller till
och med 2023-03-30. Finns tillgänglig på kommunens intranät.



Riktlinjer – Systematiskt brandskyddsarbete reviderad 2019, gäller
till och med 2023-04-30. Finns tillgänglig på kommunens intranät.



Delegationsblankett finns tillgänglig på kommunens intranät.



KIA har utvecklats gällande brandskyddet under 2020 och nu finns
formulär till internkontroll, årlig systemrevision och tillbudsrapport.
Alla chefer har tillgång till KIA.



På grund av den rådande situationen med Covid-19 blev det omöjligt
att utbilda personal i grupp. Dock hann kommunen genomföra
utbildning för 9 st brandskyddsansvariga och 31 st i allmänt
brandskydd innan all utbildning ställdes in.



I slutet av år 2020 fick kommunen tillgång till en digital utbildning
gällande brandsäkerhet, den har använts till tre st personal på prov.
Utbildningen kan vara bra i väntan på utbildningar med praktiska
övningar.



Arbetet fortsätter kontinuerligt med att förbättra SBA arbetet i
verksamheterna. Även detta har dock försvårats av Covid-19. Tiden
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har inte räckt till då personalen varit tvungna att prioritera
stoppandet av smittspridning.


Under 2020 beställdes nytt utrymningslarm till Folkskolan 3,
Johannesbergshuset. Installationen blev försenad och hanns inte med
under året.

Socialt perspektiv
Inga konsekvenser ur socialt perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan ur ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ekonomiskt perspektiv genereras kostnader för bland annat, utbildningar,
internkontroller, larminstallationer, larmförmedlingar, revisionsbesiktningar
och anläggningsskötare. Ett bra SBA arbete kan dock minska skador på
inventarier och byggnader vilket leder till mindre kostnader.
Under året blev kostnaden för utbildningar, mest tid för personalen, mindre
då de flesta utbildningar inte kunde genomföras.
Det juridiska perspektivet berörs av att SBA arbetet är lagstadgat.
Beslutsunderlag
Eget arbete på kommunledningskontoret.

Anna Bostedt
Kanslichef

Marie Örjestål
Intendent
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2021-04-15
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Billy Sjölén,
billy.sjolen@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-0224, § 5.
Beskrivning av ärendet
Den 18 februari 2021 § 22 beslutade samhällsnämnden ”att
samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen”.
Redovisningen är en uppföljning enligt kommunfullmäktiges beslut den 24
februari 2020 § 5. Då beslutades kommunfullmäktige att införa avgift för
kommunens hantering av ansökan om försäljning av tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare från och med första mars 2020.
Vidare beslutades att ansvarig nämnd skulle följa upp tidsåtgången och
återrapportera till kommunfullmäktige.
Samhällsförvaltningens redovisning

Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
att gälla.
Avgift

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1
§ samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I
handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på
försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av
tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar
utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal
samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av
tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av
alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas.
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Jämförelse med övriga kommuner i länet
Kommun
Tobakstillstånd
Sundsvall
10 000 kr
Kramfors
942 kr/h
Sollefteå
840 kr/h
Örnsköldsvik
9 300 kr
Ånge
6 000 kr
Härnösand
9 300 kr

Serveringstillstånd
11 500 kr
9 420 kr
8 400 kr
11 600 kr
9 000 kr
9 300 kr

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av
ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande
produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är
skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika
omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.
Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare:


Nyansökan tobak 9 300 kr



Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr



Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen
sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit
beviljat beslut.
Tillägg om tidsåtgång

Samhällsförvaltningen beräknar att summan 9300 kr, för en nyansökan,
motsvarar ca 10 timmar per ärende och innefattar följande:
-

Muntlig information med sökande
Kontroll av ansökan och dess innehåll
Kommunicering med sökande om kompletteringar
Registrering
Remissförfarande
Genomgång av remissvar
Tjänsteskrivelse till Polis, internt till miljöavdelningen
Beslut
Utfärdande av tillståndsbevis
Utskick av tillståndsbevis till sökande samt berörda myndigheter
Kontroll av sökandens ekonomiska omständigheter
Kontroll av sökandens vandel

Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens beslut 18 februari 2021 § 22
Kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2021 § 5
Anna Bostedt
Kanslichef

Billy Sjölén
Utredare
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Kommunfullmäktige

§5

Dnr 2019-000447 1.1.1.1

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att införa avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning av
tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare från och med första mars 2020,
samt
att avgiften för 2020 fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för
ändring av tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd,
att uppdra till ansvarig nämnd att följa upp tidsåtgången, samt
att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Åke Hamrin (V), Andreas
Sjölander (S), Margareta Tjärnlund (M), och Krister Fagerström McCarty
(S).
Yrkanden
Christina Lindberg (C) yrkar på återremiss. Centerpartiet anger följande
motivering till yrkandet om återremiss:
Avgift för prövning av ansökan av försäljning av tobak föreslås likställs med
bedömning av serveringstillstånd.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i ett cirkulär om ny lag om
tobak och liknande produkter:
”Den nya tillståndsordningen innehåller emellertid färre
bedömningskriterier och är enligt regeringen inte fullt lika komplex.
Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera
ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan vara något
lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.”
Tillstånd att sälja tobak ligger mer i paritet med försäljning av folköl, vilket
dessutom enbart är anmälningspliktigt. Detta är ett ekonomiskt slag mot våra
lokala företag, då dessa redan slåss mot fullt laglig försäljning på internet.
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Centerpartiet vill att ansökningsavgiften för tobak och liknande produkter
utreds vidare och omfattar timtaxa alternativt differentierad avgift.
Andreas Sjölander (S) yrkar på ajournering.
Mötet ajourneras enligt tidsangivelse ovan.
Andreas Sjölander (S) yrkar på två ytterligare attsatser som lyder:
att uppdra till ansvarig nämnd att följa upp tidsåtgången, samt
att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2020.
Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Krister Fagerström McCarty (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
Christina Lindbergs (C) förslag om återremiss, samt Andreas Sjölanders (S)
yrkande.
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag
med Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Bakgrund
Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla.
(2018:2088) Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om
tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i
automater.
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om
försäljningstillstånd. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av
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ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på
försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av
tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort
med den prövning som görs vid bedömningen serveringstillstånd varför
dessa avgifter föreslås jämställas.
Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Nyansökan tobak

9 300 kr

Ändring i tobakstillstånd

6 510 kr

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival

600 kr

Jämförelse med övriga kommuner i länet.
Tobakstillstånd

Serveringstillstånd

Härnösands kommun

(9300)

9300 kr

Sundsvalls kommun

10 000 kr

11 500 kr

Kramfors kommun

942 kr/h

9 420 kr

Örnsköldsviks kommun

9 300 kr

11 600 kr

Ånge kommun

Ingen uppgift

7000 kr

Sollefteå kommun

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Socialt perspektiv
Förslaget förväntas inte påverka det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet är positivt för det ekonomiska perspektivet eftersom kostnaden som
uppstår i arbetet med att ge beslut om tillstånd täcks av den som söker
tillstånden.
Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning om att en avgift
bör införas för att ansöka om tillstånd att sälja tobak med mera.
Kommunledningskontoret anser också att det är bra att avgiften jämställs
med avgiften för serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsesens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 6
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-01 § 166
______
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§ 22

Dnr 2021-000013 1.1.3.1

Uppföljning av ansökningsavgift enligt lagen om tobak
och liknande produkter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-0224, § 5 och
att samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
att gälla.
Avgift
Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 §
samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I
handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på
försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av
tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar
utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal
samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av
tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av
alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Samhällsnämnden

Jämförelse med övriga kommuner i länet
Kommun
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ånge
Härnösand

Tobakstillstånd
10 000 kr
942 kr/h
840 kr/h
9 300 kr
6 000 kr
9 300 kr

Serveringstillstånd
11 500 kr
9 420 kr
8 400 kr
11 600 kr
9 000 kr
9 300 kr

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av
ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande
produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är
skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika
omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.
Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare:


Nyansökan tobak 9 300 kr



Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr



Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen
sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit
beviljat beslut.
I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr

2021-02-05

SAM 2021-13

Samhällsförvaltningen
Ali Ahlirof, 0611-34 83 80
ali.ahlirof@harnosand.se

Samhällsnämnden

Uppföljning av ansökningsavgift enligt lagen om tobak
och liknande produkter
Förslag till beslut
Samhällsförvaltningen föreslå samhällsnämnden besluta
att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-0224, § 5 och
att samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
att gälla.
Avgift
Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut
en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1
§ samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I
handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på
försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av
tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar
utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal
samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av
tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av
alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas.
Jämförelse med övriga kommuner i länet
Kommun
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ånge
Härnösand

Tobakstillstånd
10 000 kr
942 kr/h
840 kr/h
9 300 kr
6 000 kr
9 300 kr

Serveringstillstånd
11 500 kr
9 420 kr
8 400 kr
11 600 kr
9 000 kr
9 300 kr

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Samhällsförvaltningen
87180 Härnösand

Brunnhusgatan 4

www.harnosand.se

0611-34 80 00

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-34 81 65

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-02-05

SAM 2021-13

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av
ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande
produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är
skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika
omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.
Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare:
 Nyansökan tobak 9 300 kr
 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr
 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr
Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen
sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit
beviljat beslut.
I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05

Thomas Jenssen
Förvaltningschef

Ali Ahlirof
Alkoholhandläggare
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Datum

Dnr

2021-04-16

KS/2021-000126

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum:
25 januari
15 februari
15 mars
20 april
17 maj
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december
att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum:
18 januari
8 februari
1 mars
5 april
3 maj
31 maj
6 september
4 oktober
1 november
29 november
Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande
sammanträdesdatum för fullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum:
28 februari
28 mars

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
KOMMUNSTYRELSEN
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Datum

Dnr

2021-04-28

KS/2021-000126

25 april
23 maj
20 juni
26 september
17 oktober (preliminär)
24 oktober
21 november
19 december
Beskrivning av ärendet
Inför sammanträdesåret 2022 har kommunledningskontoret tagit fram
förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt
kommunfullmäktige.
År 2022 är även ett valår och ny mandatperiod börjar från och med 15
oktober. Därför är ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerat till
den 17 oktober 2022, tiden är preliminär.
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverkas av beslutet.
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverkas av beslutet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Bedöms inte påverkas av beslutet.
Beslutsunderlag

Anna Bostedt
Kanslichef
Bilagor
Bilaga – Sammanträdestider 2022

Jeanette George
Kommunsekreterare
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Sammanträdesplan 2022
Organ

Tid kl.
Datum

STOPP

Majoritetsmöte
(beredning AU)

Presidieträff inför
AU
(beredning)

AU

Majoritetsmöte
(beredning KS)

14:00

13:15

13:15

08:15

13:15/10:00

2021

6 dec 2021

13 dec
2021

14 dec
2021

10 jan

Presidieträff inför
KS
(beredning)

KF

KS

KF-Presidiet
(beredning)

13:15

08:15

08:15

17 jan

18 jan

-

7 feb

8 feb

14 feb

28 feb

13:15

-

3 jan

10 jan

24 jan

25 jan

31 jan
10:00

1 feb

7 feb

14 feb

15 feb

21 feb
10:00

28 feb

1 mars

8 mars

28 mars

1 mars

7 mars

15 mars

28 mars
10:00

4 apr

5 apr

12 apr

25 apr

1 apr

11 apr

19 apr

20 apr

25 apr
10:00

2 maj

3 maj

10 maj

23 maj

2 maj

9 maj

16 maj

17 maj

23 maj
10:00

30 maj

31 maj

7 juni

20 juni

8 aug

15 aug

22 aug

23 aug

29 aug
13:00

5 sep

6 sep

13 sep

26 sep

5 sep

12 sep

19 sep

20 sep

26 sep
10:00

3 okt

4 okt

11 okt

3 okt

10 okt

17 okt

18 okt

24 okt
10:00

31 okt

1 nov

8 nov

21 nov

31 okt

7 nov

14 nov

15 nov

21 nov
10:00

1 dec

2 dec

6 dec

19 dec

28 nov

5 dec

12 dec
Kl.10:00

13 dec

19 dec
10:00 2022

Jan 2023

Jan 2023

Jan 2023

Jan 2023

14 mars

17 okt

24 okt
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Datum

Dnr

2021-04-21
Tillväxtavdelningen

Kommunstyrelsen

Samverkansavtal mellan Höga Kustens industrigrupp
HKIG och Härnösands kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan Höga Kusten Industrigrupp
(HKIG) och Härnösands kommun,
att i budgetarbetet för år 2022, 2023 och 2024 beakta 200 tkr/år ur
kommunstyrelsen budget, samt
att ge kommundirektör i uppdrag underteckna samverkansavtalet och
redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
HKIG företräder drygt 30 teknik- och industriföretag och är en viktig del av
näringslivet i Höga Kusten. Företagen har tillsammans ca 2000 anställda.
Många av företagen är exportföretag och är i en expansiv tillväxtfas.
Kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå samt HKIG har som
gemensamt mål att skapa goda förutsättningar för en attraktivare region att
bo och leva i, en långsiktig och hållbar tillväxt samt ett bättre
företagsklimat. Se medlemsföretagen i bilaga 1. Härnösands Kommun har
varit medfinansiär i tidigare projekt 2019-2021
HKIG ansöker om medfinansiering i form av en årlig ersättning för att
fortsätta det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning av högre teknisk
kompetens.
Syftet med samarbetet enligt detta avtal är underlätta och stödja HKIGs
medlemsföretag och deras långsiktiga kompetensförsörjning, rekrytering
och att attrahera och behålla högre teknisk kompetens samt att profilera
Höga Kusten som en attraktiv region att arbeta, bo och leva
Samverkansavtalet stödjer Härnösands kommuns övergripande mål om att
medverka till ett ”växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad”. Även
i kommunens tillväxtstrategi beskrivs nytänkande entreprenörer som en av
kommunens tillgångar.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

kommun@harnosand.se

0611-348030

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
Tillväxtavdelning

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-04-28

KS/2018-000230

Näringslivsenheten har varit involverad i avtalsprocessen och anser att
samverkansavtalet säkerställer en kontinuitet kring kompetensförsörjning
och rekrytering av högre teknisk kompetens även efter det att projektet
avslutas.
Företagen har stor drivkraft för att jobba tillsammans vilket vi ser som
mycket värdefullt. Vi anser att det är viktigt att företagen får fortsätta att
arbeta med dessa för dem avgörande framtidsfrågor. Att skapa
förutsättningar för kvalificerad kompetens till regionens företag är en
avgörande framtidsfråga.
I föreslaget avtal regleras samarbetet mellan HKIG och Härnösands
Kommun.




HKIG ska i samarbete med Härnösands kommun långsiktigt arbeta
för kompetensförsörjning
HKIG ska i samverkan med Härnösands kommun medverka i
rekryteringprocesser genom marknadsföring, olika metoder
HKIG ska attrahera och behålla kompetens vara deltagare och
initiativtagare till insatser som stärker intentionerna i förslaget
samverkansavtal.

Tidsperiod
Avtalet gäller from 2022-01-01 till 2024-12-31. Parternas intention är att
omförhandling av avtalet kan ske 2024-06-30. Under våren 2024 utvärderas
samverkan genom detta avtal som underlag för beslut om en eventuell
förlängning.
Övriga villkor
Vardera parten har rätt att under avtalsperioden initiera omförhandling.
Avtalet kan sägas upp av vardera parten med sex månaders uppsägningstid.
Socialt perspektiv
Fler arbetstagare inom HKIGs medlemsföretag ökar möjligheten till fler
invånare i kommunen, vilket ger både kommunen och andra invånare
möjlighet till nya kontakter.
Ekologiskt perspektiv
HKIGs medlemsföretag är viktiga företrädare i arbetet med ett hållbarare
näringsliv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Fler jobb ger inom företagen i området ökar tillväxt vilket ger högre
skatteintäkter för kommunen.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal mellan Höga Kusten Industrigrupp HKIG och Härnösands
kommun.
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Härnösands kommun
Tillväxtavdelning

Lars Liljedahl
Kommundirektör
Bilagor
Bilaga 1 Medlemsföretag i HKIG
Bilaga 2 Projektresultat Tillväxt
Bilaga 3 Ansökan Samverkansavtal

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-04-28

KS/2018-000230

Uno Jonsson
Tillväxtchef
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Bilaga 1

Medlemmar i HKIG 2021
Antal företag: 37
Antal anställda: ca 2000 personer
Sollefteå
AQ Enclosure Systems
MR Targets
Mählers Smide
Nipsoft
Nordén Hydraulic
Thermotech
Kramfors
AQ Wiring Systems
AQ Components
Bearbetningscenter
Dockstavarvet
Elpress
Gerdins Cutting
HEMSEK
Höga Kusten Teknikresurs
HS Vakuumplast
Mondi Dynäs
Nordfarbo
Nordhydraulic
Nordtrafo
SCA Timber Bollsta Sågverk
Stringo
Träteam
VoltAir

Härnösand
2MA
Absolicon
Edmolift
Hemab
Logosol
Norrlands Trä
Pichano
SCA Energy Bionorr
Sweco
Tyréns
Westerlinds
Xavitech
Öbako
Sundsvall
Middec

HÖGA KUSTEN INDUSTRIGRUPP • Webbplats: www.hkig.se
E-post: info@hkig.se • Mobil: 070-389 55 90

Bilaga 2

Uppnådda resultat
Samverkan Sollefteå, Kramfors, Härnösand kommun och HKIG
Period: 2019-01-01—2021-12-31
Utförare: HKIG, Höga Kusten Industrigrupp
Finansiärer: Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner samt HKIGs medlemsföretag.
Bakgrund
Genom ett treårigt samarbete med Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun har HKIG
haft en unik möjlighet till samverkan och utveckling av över 30 ledande teknik – och
industriföretag i Höga Kusten. Under åren 2019-2021 har HKIG genomfört ett arbete för att
stärka företagens attraktions- och konkurrenskraft. Budgeten om 700 tkr har fördelats så att
ena halvan av budgeten har bekostat en verksamhetsledare och andra halvan har gått till
verksamheten i form av tjänster inom kommunikation, ekonomi, föreläsare samt mässor,
nätverksträffar etc. Arbetet har fokuserats inom tre områden: Långsiktig
kompetensförsörjning, Rekrytering samt Attrahera och behålla kompetens. Nedan redovisas
genomförda aktiviteter och uppnådda resultat t o m januari 2021.
Övergripande resultat
Samverkan mellan HKIGs medlemsföretag med stöd av Sollefteå, Kramfors och Härnösands
kommun har lagt grunden för ett starkt industrikluster i Höga Kusten. Arbetet har skapat
ambassadörer för Höga Kusten bland studenter, anställda och samt vd:ar inom HKIGs
medlemsgrupp.
En viktig framgångsfaktor för arbetet har varit möjligheten att engagera en
verksamhetsledare som avlastat företagen och fungerat som nav för HKIGs interna
verksamhet. Verksamhetsledaren har varit en lättillgänglig och tydlig ingång för HKIGs
externa kontakter med till exempel universitet, studenter, arbetssökande, företag,
organisationer samt offentliga verksamheter. Verksamhetsledaren har haft ansvar för att
initiera, planera och genomföra aktiviteter, driva nätverk samt för den externa
kommunikationen via HKIGs hemsida och sociala kanaler.

HÖGA KUSTEN INDUSTRIGRUPP • Webbplats: www.hkig.se
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En positiv bieffekt av HKIGs samarbete med kommunerna är att medlemsföretagen insett
värdet av samverkan och initierat djupare samarbeten i projekt. Under perioden har HKIG
drivit SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt. Det är ett treårigt EU-projekt med
en budget på 36 Mkr. SIKT är ett forskningsprojekt som bidragit till att de nio deltagande
företagen forskat på att förbättra sina egna produkter och processer. Framgångarna med
SIKT projektet har lett till HKIG i februari 2021 startat en förstudie SIA, Samverkan för
Innovation och Affärsutveckling. Förstudien finansieras med EU-medel från Tillväxtverket.
Syftet är utreda förutsättningar för ett längre projekt med inriktning mot att stärka
företagens affärs- och produktionsmetoder. i denna förstudie ingår en tredjedel av HKIGs
medlemsföretag.

Långsiktig kompetensförsörjning
Marknadsföring - HKIG har aktivt marknadsfört arbetsmarknadsregionen genom nyheter och
information om företagen, genomförda aktiviteter, ingenjörens yrkesroll, ledarroll etc. på
HKIGs hemsida och i sociala medier.
Arbetsmarknadsmässor – HKIG har deltagit på två till tre mässor per år för studenter vid
Luleå, Umeå och Uppsala universitet samt MIUN.
Examensarbeten – HKIG erbjuder årligen 15-40 kvalificerade examensarbeten från våra
medlemsföretag som marknadsförts som marknadsfört via universitetens
arbetsmarknadsdagar och HKIGs sociala kanaler.
Exjobbsnätverk – HKIG har varje vårtermin drivit nätverk för studenter som utför sina
examensarbeten hos HKIGs medlemsföretag. I respektive nätverk har cirka 10-20 studenter
deltagit.
Arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen har resulterat i:
•
•
•
•
•

Att antalet följare på Facebook och Linkedin har ökat markant främst med
ingenjörsstudenter och yrkesverksamma ingenjörer över hela landet.
Att HKIG är en välkänd aktör för studenter vid arbetsmarknadsmässor och söks aktivt
upp av många studenter. På de tre senaste mässorna som skedde digitalt
genomförde HKIG totalt cirka 1 000 individuella chattar med blivande ingenjörer.
Att HKIGs medlemmar har inspirerat varandra och fått en ökad insikt om att
examensarbeten ger nya idéer och bidrar till utveckling, bygger
arbetsgivarvarumärke och är en presumtiv rekryteringsbas.
Att antalet examensarbeten har ökat år från år och även lett till allt fler sökande per
arbete.
Att studenterna som deltar i nätverken har fått ökad kunskap om möjligheterna med
Höga Kusten som en attraktiv arbetsmarknadsregion.

HÖGA KUSTEN INDUSTRIGRUPP • Webbplats: www.hkig.se
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Rekrytering
Marknadsföring - HKIG har aktivt marknadsfört lediga tjänster hos medlemsföretagen på
HKIGs hemsida och i sociala medier.
Ansökningar - HKIG har fått allt fler spontanansökningar från ingenjörer och studenter som
söker jobb i regionen. HKIG sprider dessa ansökningar och har även fungerat som ett nav och
tipsat om kandidater som sökt jobb hos andra medlemsföretag.
Arbetet med rekrytering har resulterat i:
•
•

Att företagen har fått lättare att hitt spetskompetens och fått fler sökande till sina
utannonserade tjänster och även inflyttning till regionen.
Att HKIG varit navet i att förmedla arbetssökande till icke utannonserade tjänster.

Attrahera och behålla kompetens
Nätverk – drivit nätverk för olika yrkesgrupper med fyra träffar per år: traineeprogram för
ingenjörer och nätverk för ledare/chefer, kommunikatörer, ekonomer, inköpare, tjejer i
teknikyrken. I varje nätverk ingår ca 10-30 personer. Varje träff har ett upplägg med
företagspresentation av ett medlemsföretag, föreläsning på ett tema och erfarenhetsutbyte.
Databas Linkedin - aktivt utökat antalet följare på Linkedin med yrkesverksamma ingenjörer i
över hela landet samt studenter.
Arbetet med att attrahera och behålla kompetens har resulterat i:
•
•

Att nätverken skapat ambassadörer för regionen samt en tillit och tillhörighet bland
många medarbetare inom HKIGs medlemsföretag.
Att många olika yrkesgrupper erhållit kompetenshöjning genom nätverken och fått
kollegor på andra företag att utbyta kunskap och erfarenheter. Detta gäller även
utanför nätverksträffarna.
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FÖRSLAG till

Samverkansavtal

Parter
•
•

Sollefteå/Kramfors/Härnösands kommun, nedan kallad kommunen
Höga Kusten Industrigrupp, nedan kallad HKIG

Bakgrund
HKIG företräder drygt 30 teknik- och industriföretag och är en viktig del av näringslivet i
Höga Kusten. Företagen har tillsammans ca 2000 anställda. Många av företagen är
exportföretag och är i en expansiv tillväxtfas. Kommunerna Härnösand, Kramfors och
Sollefteå samt HKIG har som gemensamt mål att skapa goda förutsättningar för en
attraktivare region att bo och leva i, en långsiktig och hållbar tillväxt samt ett bättre
företagsklimat. Se medlemsföretagen i bilaga 1.
En avgörande faktor för företagens framtida tillväxt och konkurrenskraft är att attrahera
kompetens. HKIG har därför, med stöd av de tre kommunerna, under totalt sex år drivit
samverkan kring tillväxt och kompetensförsörjning för HKIGs medlemsföretag. Uppdraget
har framgångsrikt arbetat med långsiktig kompetensförsörjning och rekrytering samt hur
företagen kan attrahera och behålla högre teknisk kompetens. Se resultat för projektet i
bilaga 2.
HKIG ger kommunerna en kanal in till en stark företagsgruppering och säkerställer
företagens engagemang för samverkan kring en attraktivare region att arbeta, bo och leva i.
För att uppnå en kontinuitet i det framgångsrika arbetet är parterna är överens om att
fortsätta samarbetet kring kompetensförsörjning och rekrytering av högre teknisk
kompetens även efter det att projektet avslutas. Avtalet innebär även att kommunen ges
möjlighet att marknadsföra kompetensbehov och kommunens attraktivitet i de olika forum
HKIG medverkar i.

Syfte
Syftet med samarbetet enligt detta avtal är underlätta och stödja HKIGs medlemsföretag och
deras långsiktiga kompetensförsörjning, rekrytering och att attrahera och behålla högre
teknisk kompetens samt att profilera Höga Kusten som en attraktiv region att arbeta, bo och
leva i.
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Bilaga 3

Samarbetets omfattning
Samarbetet omfattar följande områden:
1. Långsiktig kompetensförsörjning
Marknadsföring av arbetsmarknadsregionen för långsiktig kompetensförsörjning, till
exempel spridning av Höga Kusten som en attraktiv region, nyheter om företagen och
lediga jobb, exjobb etc. i sociala medier, på arbetsmarknadsdagar och i samverkan med
utbildningsprogram vid olika universitet.
2. Rekrytering
Aktiviteter för att samverka kring och underlätta rekrytering, till exempel att utveckla
och använda olika marknadskanaler, metoder och arbetssätt.
3. Attrahera och behålla kompetens
Utveckla och tillämpa olika angreppssätt för att attrahera och behålla kompetens, till
exempel traineeprogram och samverkan kring kompetensutveckling. Utveckla arbetet
med nätverk för unga ingenjörer och unga ledare.

Parternas åtaganden
Parterna ska samverka med varandra och även med andra aktörer, till exempel andra
kommuner i regionen, i frågor som rör kompetensförsörjning av högre teknisk kompetens.
HKIG åtar sig:
- att utse kontaktperson för samverkan med kommunen enligt detta avtal
- att bjuda in kommunen till ett årliga möte för planering av kommande
verksamhetsår och utvärdering av föregående år samt avstämning halvårsvis
- att planera och genomföra aktiviteter inom ovan beslutade områden för både
kvinnor och män oavsett ålder
- att löpande informera om och bjuda in kommunen till aktiviteter HKIG bedriver inom
de områden som detta samverkansavtal omfattar
Kommunen åtar sig:
- att utse kontaktperson för samverkan med HKIG enligt detta avtal
- att delta i de möten HKIG bjuder in till för utvärdering och planering av kommande
verksamhetsår
- att löpande informera om och bjuda in HKIG till kommunens aktiviteter, projekt etc.
med anknytning till ovan angivna verksamhet
- att delta på arrangemang HKIG medverkar i och som kommunen finner passande
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Bilaga 3

Finansiering
Den årliga budgeten för att HKIG ska kunna bedriva en verksamhet enligt detta
samverkansavtal är 700 000 kr exkl. moms. Finansieringen fördelas enligt nedan:
Privat kontant insats från HKIGs medlemsföretag
Sollefteå kommun
Kramfors kommun
Härnösands kommun
Total budget:

200 000
100 000
200 000
200 000
700 000 kr exkl moms

Utöver HKIGs kontanta insats kommer företagen att delta i verksamheter och bidra med
cirka 200 000 kr i egen tid.
Kommunen åtar sig att betala en årlig ersättning för HKIGs arbete enlig ovan till verksamhet
enligt detta avtal. HKIG fakturerar detta belopp + moms årligen i januari månad med en
betalningstermin om 30 dagar. Budgeten om 700 tkr kommer att fördelats så att hälften av
budgeten bekostar en verksamhetsledare och andra halvan går till tjänster inom
kommunikation, ekonomi, föreläsare samt mässor, nätverksträffar etc.

Period
Detta samverkansavtal gäller under tre år från 2022-01-01 till 2024-12-31.

Övriga villkor
Vardera parten har rätt att under avtalsperioden initiera omförhandling. Avtalet kan sägas
upp av vardera part med sex månaders uppsägningstid. Under våren 2024 utvärderas
samverkan genom detta avtal som underlag för beslut om en eventuell förlängning.
Sollefteå/Kramfors/Härnösand 2021-XX-XX
NN
Kommundirektör

NN
Tillväxtchef/Chef Samhällsförvaltningen/ Näringslivschef

Malte Frisk
ordf. HKIG
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Starkare
tillsammans!

Höga Kusten Industrigrupp höjer nivån både för våra medlemsföretag och för regionen. Vi stärker vår position genom att locka
hit, behålla och utveckla förstklassig kompetens – människor
som delar vår passion för Höga Kusten.

FRÅN KONKURRENS
TILL SAMVERKAN

Genom nätverkande och erfarenhetsutbyte har vi sedan starten 2016
vänt nervös konkurrens till givande samarbete och blivit en tydlig röst
i dialogen med kommuner, myndigheter och andra intressenter.

MÖT ÄVENTYRET
I HÖGA KUSTEN

Vår unika plats i världen erbjuder en sällsynt möjlighet att kombinera
utmanande arbetsliv i världsledande teknik- och industriföretag med
aktiv fritid och attraktivt, naturnära boende.

Vi är ett företagsnära
nätverk med fokus på
medlemmarnas behov.
Vi är fokuserade och
rädda om varandras tid.

MALTE FRISK
vd Polskenet Invest
och ordförande i
Höga Kusten
Industrigrupp

KONKRET
SKILLNAD FÖR
VÅRA MEDLEMSFÖRETAG

Långsiktig kompetensförsörjning genom samverkan med gymnasier och universitet
Marknadsföring av en gemensam arbetsmarknadsregion och samverkan i rekrytering
Traineeprogram och erfarenhetsutbyte för att attrahera, höja och bibehålla kompetens
Gemensamma projekt inom strategiskt viktiga områden för att stärka konkurrenskraften

HÖGA KUSTEN
INDUSTRIGRUPP

40 företag
1 600 anställda

Istället för att sitta på var sin
kontorsstol och uppfinna
hjulet på nytt, kan vi se hur
någon annan gått före och
hittat en bra lösning.

NINA THELIN
vd Stringo och
styrelseledamot i
Höga Kusten
Industrigrupp

hkig.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 25

Dnr 2021-000145 1.1.2.0

Nytt lokalavtal gällande Rådhuset 4
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna hyresavtal för lokal i Rådhuset 4.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Christina Linberg (C) och Andreas Sjölander (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i
enlighet med liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet
med liggande förslag.
Bakgrund
Socialnämndens ordförande beslutade den 19 mars 2021 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet för Rådhuset 4
(kontraktsnummer 327-01-01-03-02).
Hyresavtalet för Öbacka hemtjänst på Norra Kyrkogatan har sagts upp av
hyresvärden för omförhandling. I och med detta föreslås en flytt av den
aktuella enheten till nya lokaler i Rådhuset 4, där socialförvaltningen sedan
tidigare inhyser individ- och familjeomsorgen. Detta ger bland annat bättre
anpassade lokaler för medarbetarna, parkeringsmöjligheter och
elcykelförvaring. Flytten medför möjlighet att samnyttja bilar med
Nattpatrullen och IFO.
De nya lokalerna kommer att anpassas efter gällande hygienkrav avseende
personlig hygien och hantering av arbetskläder.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Den totala lokalkostnaden, med hyra och tillägg, förblir på samma nivå som
för den gamla lokalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25
Ordförandebeslut socialnämnden 2021-03-19
Bilaga - Hyresavtal 327-01-01-0302
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd

Sid 1 (4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÅGARNA

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Namn:

Personnr/orgnr:

AB Härnösands kommunfastigheter

2. Hyresgäst

556437-7272

Namn:

Personnr/orgnr:

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

3. Leka lens adress
m.m

212000-2403

Aviseringsadress:

Fakturaenheten, 871 80 Härnösand

Fast1ghetsbeteckning:

Kommun:

Rådhuset 4

Härnösand

Gata:

Trappor/hus:

Trädgårdsgatan 7

4. Lokalens
användning

5. Hyrestid

Lokalen med ti Ilhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kontor och personalutrymmen

O Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
Förlängningstid
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med IZI
Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

Bilaga:

Ti Il och med den:
I

Från och med den:

2021-07-01

7. Lokalens skick

Lokalens nr:

2031-06-30

9
3

månader före den avtalade hyrestidens utgång.
år

0

månader

0 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i

förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdande! av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdspratokoll.

B. Lokalens storlek Areatyp
och omfattning

Kontor

Plan

Areatyp

ca m 2

137

3

Plan

Bilaga:
ca m 2

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen ti Il återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt ti 11 högre hyra.

0 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning{ar).

IZ! Tillfart för bil för ioch urlastning

9. Inredning

10. Underhåll

Lokalen uthyrs

O Plats för O Plats för skyltskåp/ O Parkeringsplats{er) O Garageplats{er)
skylt

automat

för

--- bil{ar)

för

--- bil(ar)

Bilaga:

1

Cykelbod 10 pi

IZ! utan sarskild för verksamheten avsedd inredning O med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga:

O Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvarden eventuellt särskilt tillhandahåller for
verksamheten.

O Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhålI dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

IZ! Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte Inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Allmänna och
gemensamma
utrymmen
11. Ledningarför
telefoni och datakommunikation

2

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

O Annan överenskommelse enligt bilaga
0 Hyresvärden

Bilaga:

� Hyresgästen

bekostar erforderl i g dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

O Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 128.3 upprättat 201.8 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Bilaga:

Sign

Sid 2 (4)

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

FÖR LOKAL
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-Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.
Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

13. Hyra

14. Index

15. Fastighetsskatt

16.
Driftskostnader

D Hyresgästen förbinder s,g att följa bifogat skyltprogram.

D Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

�VA

� El
El

� Hyresgästen har eget
abonnemang.

D Hyresgästen har eget

VA
Värme
Varmvatten
Kyla

18. Avfalls•
hantering

per år exklusive nedan markerade tillägg

� Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

Betalning:

17. Mätare

178 100

Kronor

Bilaga:

abonnemang.

0 Hyresgästen har eget
abonnemang.

D Hyresgästen har eget
abonnemang.

D Hyresgästen har eget

Ventilation

abonnemang.

!ZI Värme

Bilaga:

11:8:1 Fastighetsskatt ingår i hyran.

� Varmvatten

D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausu I.

O Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadskl ausu I.

D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausu I.

D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausu I.

D Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskoslnadsklausu I.

3

Bilaga:

0 Kyla

!Z1 Ventilation

D Ingår i hyran.

Bilaga:

� Ingår i hyran.

Bilaga:

!Z1 Ingår i hyran.

Bilaga:

1:8:11 ngår i hyran.

Bilaga:

0 Ingår i hyran.

Bilaga:

1:8:1 Ingår i hyran.

BIiaga:

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

D hyresvärden

1:8:1 hyresgästen

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:

D Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

O Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

vara

procent. HyrestiIl ägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till

kronor per år.

O Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

19. Snöröjning och
sandning
20. Oförutsedda
kostnader

1:8:1 Särskild reglering enligt bilaga
1:8:1 ingår i hyran

O ombesörjs och bekostas av hyresgästen

l

□

1

annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

4

Bilaga:

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökni ngar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särski Id för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökn,ng betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöp ande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara

procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fast, gheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.

Fastighetsägarna Sveriges formulär128.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Sign

FÖR LOKAL

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

21. Mervärdesskatt
(moms)
Hyresgästens
� Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt
0 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Hyresvärdens

momsplikt

Sid 3(4}

HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA
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Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

� Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig til I moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

O

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fal I enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande-såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse til I eget bolag}, eller överlåtelse - blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgasten

22. Hyrans
betalning

23. Ränta, betalningspåminnelse

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

fulit ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

D kalendermånads början

� kalenderkvartals början genom insättning på

PlusGiro nr:

BankGiro nr:

5788-8166

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning for skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen , avtalat skick eller annat
arbete som sarskilt anges i detta kontrakt med til !hörande bi Iagor.

O Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

O Hyresgästen har inte rätt ti11 nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokal en eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

25. Miljöpåverkan

26. Revisionsbesiktningar

O Parterna är överens om att rätten ti Il nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av

Bilaga:

lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt sarskild bilaga.

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokal en upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett

sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för ml ljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

D För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.
O Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

Bilaga:

Bilaga:

Om det vid en av myndighet påkallad rev,sionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

Hyresgästen ansvarar för att tillträde til I sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha ti I Igång til I för skötsel och drift av fastigheten ,nte hindras genom
förhållanden i hyresgästens Yerksamhet.

28. PBL-avgifter

29. Brandskydd

30.
Myndighetskrav
m.m.

31. Ombyggnadsoch
ändringsarbete

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden tiIl följd av detta enligt

reglerna i plan- och bygglagen (PB L) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

� Parternas sky digheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausuI.
l

0 Hyresvärden

� Hyresgästen

Bilaga:

5

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr .o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Hyresgästen får inte utan skriftligt ti I Istånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden til I träde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

Byggvarudeklaration

D Annan överenskommelse enligt bilaga.

Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer-i den mån sådana finns utarbetade-för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Fastighetsägarna Sveriges formulär128.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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HYRESKONTRAKT

FASTIGHETSÄGARNA

FÖR LOKAL

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32. Säkerhet

Hyresgästen ska till hyresvarden senast den

D borgen ställd av

33. Försäkringar

D bankgarant

Nr: _.....:.
32
_
7-01 ·0 1 -0 :..:0.::
2__
=- .:.:...=-:...:..:3

i

lämna säkerhet för sina förpli ktelser enligt detta kontrakt genom

intlll ett belopp om

D annan säkerhet i form av

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vi d föreskr i ven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före t i l lträdet så påfordrar.

Hyresvärden är skyld i g att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkri ng avseende den fasti ghet inom vi lken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyld i g att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

D Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.

34. Yttre åverkan

C8:) Hyresvärden

D Hyresgästen

35. Låsanordningar

D Hyresvärden

C8:) Hyresgästen

36. Återställande
vid avflyttning

37. Force majeure
38. Hantering av
personuppgifter
39. Särskilda
bestämmelser

B i laga:

ska svara för skador på grund av åverkan på t i l l lokalen till hörande fönster, skyltfönster, skyltar samt en tre- och andra dörrar el ler portar
som leder till eller från lokalen. I samt I, ga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.
ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

Senast vid hyresförhåll andets upph<irande ska hyresgasten, om i nte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart ski ck.

D Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.

Bilaga:

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhåll andet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om ti I l följd av hyresgästens
åtgärder -vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande - lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvi ttbl i vni ng såsom
förekommande avfall sskatt, transport och avgift för deponer i ng eller motsvarande.
Hyresvärden fritar si g från skyldig het att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldi ghet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av kr i g eller upplopp, på grund av sådan arbetsi nställelse, blockad,
eldsvåda, explosi on eller ingrepp av offentl i g myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

O Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga:

Bilaga:

Ritning

Gränsdragningslista
Indexklausul

Brandskyddsklausul

1

Bilaga:

2

Bilaga:

4

Bilaga:

Särskilda bestämmelser

40. Underskrift

Bilaga:

3

Bilaga:

5

Bilaga:

Bilaga:

Detta kontrakt, som i nte utan särski It medgivande får i nskrivas, har upprättats i två l i kalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr .o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Härnösand

Ort/datum:

Härnösand

2021 -03- 1 �

Hyresgästens namn:

Hyresvärden s namn:

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

AB Härnösands kommunfastigheter
i

Lk6re/ombud):

t7°

�
� "(
Nam
rtyd l igande:
t
r
Gör
Albertsson

2021 -03-

� Fi rmatecknare

D Ombud enligt
fullmakt

Namnteckni ng{fi rmatecknare/ombud),
Namnförtydligande:
Lars Liljedahl

Fastighetsägarna Sveriges formulär12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

� Fi rmatecknare

D Ombud enl gt
fullmakt

i

Härnösands
kommun

Lokaler för
Hemtjänste n s Östra g rupp

Skissförslag
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K

K

F
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"LOUNGE"

0

KÖK/
SAMLING

�
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FASTIGHETSÄGARNA
Avser

Hyresvärd

Hyresgäst

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

Sid 1 ( 4 )
Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckn i ng:

327-01-01-0302

Rådhuset 4

Namn:

Personnr/Orgnr:

AB Härnösands kommunfastigheter

556437-7272

Namn:

Personnr/Orgnr:

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

212000-2403

2

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvargällerföljande.

1. Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligtjordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör.
2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hur gräns•
dragningslistan
ska fyllas i

Definitioner

1. Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet.
2. Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdrag n i ngslistan.
Markera även om utrustning saknas, genom anteckn ing eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan
parterna.
3. Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående
användningstiden med hänsyn ti 11 t .ex. teknisk eller ekonomisk livslängd.
4. Om ett särskilt underhål lsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta.
5. Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta.

1. Underhåll
Åtgärder vilka syftar ti Il att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
u pprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhåll andets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsarti klar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt.
2. Utbyte
Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden upp nåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad.

ALLMÄNT
Lokalen,
utvändigt

Underhållsansvar
Hv Hg
Entre- och andra dörrar som leder till eller från lokalen

�

Dörröppnare och dörrstängare

�

Skyltar, skyltskåp

�

Fönster och karmar

�

Markiser
Lastintag/-kaj
Belysningsarmaturer
Skyltbelysning

Porttelefon
Lokalen,
invändigt

□
□

�

□

�

□

Ytskikt vaggar

�

Ytski kt tak

�

Ytskikt golv

�

Innerdörr, inklusi ve beslag, dörrstängare

�

Dörröppnare och dörrstängare

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
�

Utbytesansvar
Hv Hg

�
�
�
�

□
□

�

□

�

□

�
�

�
�

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
�

Anmärkning

Ej aktuellt
Ej aktuellt

Ej aktuellt

Vid verksamhetskrav

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sverig esformulärnr. 102, är framtagen 2014 i samdd med Svensk Handel och Visita. Sign
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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FASTIGHETSÄGARNA

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS-OCH
UTBYTESANSVAR

forts.

Sid 2 ( 4 )

ALLMÄNT

lokalen,
invändigt
forts.

Underhållsansvar
Hg
Hv
Fönster och karmar

�

Glaspartier i I okalen

�

Skyltar
R u l ljalusier
Fast belysning
Särski It anpassad belysning för verksamheten

Eftermonterade brukaranpassningar
Våtrum

Tvättmaskiner
Sanitetsporslin
Duschar
Ytskikt golv
Ytskikt väggar
Ytskikt tak

Eftermonterade brukaranpassningar
Toalett

Sanitetsporsl i n
Ytskikt golv
Ytskikt väggar
Ytski kt tak

Pentry

Maskiner i kök och pentry

Kyl- och frysskåp i förråd

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhandahållerför
verksamheten

□
□

□ �
□ □
� □
□ �
□ �
□ □
� □
� □
� □
� □
� □
□ �
□ □
� □
� □
� □
� □
□ □
□ □
� □
□ �
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

Utbytesansvar
Hv
Hg

(&I

�

□
□

□ �
□ □
� □
□ �
□ �
□ □
� □
� □
� □
� □
� □
□ �
□ □
� □
� □
� □
� □
□ □
□ □
� □
□ �
□ □
□
□ □
□ □
□ □
□ □

Anmärkn ing

Verksamhetsskyltar
Ej aktuellt
Utbyte av ljuskällor - HG

Installerade av HG

Fast installerat (inbyggda)

INSTALLATIONER

Värme

luftvärme

�

Värmecentraler

�

Värmeväxlare

�

Värmeåterv, nningssystem

�

övriga värmean läggningar

�

Mätare

�

□
□
□
□
□
□

�
�
�
�
�
�

□
□
□
□
□
□

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Sign
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Ehertryckförbjuds.
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FASTIGHETSÄGARNA
INSTALLATION ER
forts.

Varmvattenberedare
Utslagsbac kar
Mätare
Golvbrunnar

El

Elmätare
Elcentraler
Eluttag och dosor

Kyla och
ventilation

Särskilt kylaggregat
Till- och frånluftsdon

Kylaggregat till data· och/eller serverrum

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum

Andra fläktanordningar
Mätare

Lås och
säkerhet,
i lokalen

Lås
Larm
Monitorer och detektorer
Övervakningskameror

Lås och
säkerhet,
skalskydd

Dörrlås ti Il entreer och andra dörrar
som leder till eller från lokalen

Övervakningskameror

Monitorer och detektorer

H issar och
rulltrappor

Personh issar
Gods-/varuhi ssar
Rulltrappor

Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR
Underhållsansvar
Hg
Hv

Värme forts .

Vatten,
avlopp

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

□ □
□ □
� □
� □
t8l □
t8l □
□ □
□ □
t8l □
IZl □
t8l □
□ □
□ □
□ □
t8l □
□ □
□ □
t8l □
t8l □
□ □
□ □
□ t8l
□ t8l
□ t8l
□ t8l
□ □
□ □
t8l □
□
□
□
□

□
□
□
□
t8l □
□ □
□ □

Utbytesansvar
Hv
Hg

□ □
□ □
� □
� □
t8l □
t8l □
□ □
□ □
t8l □
� □
t8l □
□ □
□ □
□ □
t8l □
□ □
□ □
t8l □
t8l □
□ □
□ □
□
□ �
□ t8l
□ t8l
□ □
□ □
t8l □
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formu lär nr. 102, är framtagen 2014 i sam rid med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Anmärkning

Rensning av brunn - HG

Ej aktuellt
Rengöring - HG
Ej aktuellt
Ej aktuellt

Ej aktuellt
Ej aktuellt

Ej aktuellt
Ej aktuellt

Sign

2

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

�
FASTIGH ETSÄGARNA
INSTALLATIONER
forts.
Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar

Tele- och
datakommunikation

Ledning för telefoni

Utbytesansvar
Hv Hg

Underhållsansvar
Hv Hg

□
□
□

D �
D D
D D
C8J D
IZI D

�

D
D
C8J D
C8J D

Ledning för data

Ledning för bredband

C8J

Ledning för kabeltv

□
□

Anordningar för trådlös tv

Särskilda
underhållsavtal

D
D

Underhål lsavtal med extern leverantör fordras för följande
utrustning/installation:

R u l ltrappor

D

rgJ

�

D
D
D
D

�

□
□

Fjärrkyla

Ventilation

Ort/datum:

Härnösand

Avser allmänt nät i fastigheten

Avser allmänt nät i fastigheten

Anmärkning

Ej

aktuellt

Ej

aktuellt

Ej

aktuellt

□ □
□ □
2021 -03-

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

AB Härnösands kommunfastigheter

Nam
ydligande:
"t
Görr i\lbertsson

Till första uttaget

Hyresgästens namn:

Hyresvärdens namn:

"t{Jt&ii:mb,d)

Anmärkning

D
D

IZI D

2021 -03- l�

2

�

□
IZI □
□ □
IZI □
□ □

Kylaggregat

Härnösand

C8J

D

Varuhiss

Ort/datum:

□

Avtal tecknas av
Hv Hg

Personhiss

Underskrift

Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR

l:8J F irmatecknare

Oombud enligt
fullmakt

Namnteckn ing(firmatecknare/ombud):
Namnförtydligande:
Lars Liljedahl

C8J Fi rmatecknare

Oombud enligt
fullmakt

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formu lär nr. 1.02, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO .
Eftertryck förbjuds.

.§;.--

I NDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

FASTIGHETSÄGARNA

Avser

Hyresvärd

Hyresgäst

Hyreskontrakt nr:

Sid 1 (2)

Fasti ghetsbeteckn ing:
I Rådhuset 4

327-01-01-0302

Namn:

Personnr/orgnr:

AB Härnösands kommunfastigheter

556437-7272

Namn:

Personnr/orgnr:

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

Klausul

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
eller

3

Bilaga nr:

21 2000-2403

178 100

ska

100

%

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna , konsumentprisindex

(totalindex med 1980 som basår) tillägg ti Il hyresbeloppet utgå med en vi ss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.
- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som borjar lopa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- lndextalet för den oktobermånad tilI vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följandegenom angivandeav år. Annat överenskommet bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år 2020

Skulleindextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållandetill bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
jndextalet ändrats i förhållandetill bastalet. I fortsättningen ska ti Il ägg utgå i förhål I andeti Il indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Utgåendehyra ska dock aldrig sättas lägreän det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 Januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Underskrift

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
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Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyra

Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvi llkoren i övrigt (såsom
exempelvis hyrans i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvrlar hyresgästen mm).

Bastalet

l ndextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
Jämförelse mellan i ndextalen sker så snart årets oktoberindex b l i r känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget

1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, d ivideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran .
Exempel
Beräkning av hyresti llägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 ooo kr/år och anpassad till konsumentprisindex (K PI) för oktober 1999, somär 259,7 (bast alet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.
1 . Beräkna skillnaden mellan i ndextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 ooo kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262.0 {oktoberindex år 2000 var 2 62 6).
Skillnaden mellan antagna 2 62,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått ti 1 1 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 ooo kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alte.-nLJtiv B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259.7 t ex 259 5.

Skillnaden mellan 259, s och bastalet 259, 7 hade då varit negativ. Inget hyresti I lägg sku lie då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla"
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Bilaga nr:

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Avser

Hyreskontrakt nr:
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327-01-01 -0302

Hyresvärd

Namn:

Fastighetsbeteckning:

Rådhuset 4

556437-7272

Personnr/Orgnr:

Namn:

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

21 2000-2403

Namn:
Tillägg

4

Personnr/Org nr:

AB Härnösands kommunfastigheter

Hyresgäst(er)

Sid 1 ( S )

Personnr/Orgnr:

1 . LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSTÄLLANDE, SKICK OCH ANVÄNDNING
1 . 1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK
Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i formuläret och enligt bilagd ritning, bilaga 1 .
Lokalen omfattar sedvanliga kontorslokaler med tillhörande utrymmen samt omklädningsrum för
hyresgästens anställda. Hyresvärden iordningställer lokalerna innan inflyttning enligt överenskommelse med
Hyresgästen varvid lokalen får den utformning som framgår av bilagd ritning.
1 .2 LOKALENS ANVÄNDNING
Lokalen hyrs ut för att användas som kontors lokaler och pausutrymmen för Socialförvaltningen.
1 .3 LOKALENS INREDNING
Lokalen hyrs ut utan särskild för verksamheten avsedd inredning
1 .4 PARKERINGSPLATSE R
Inga separata parkeringsplatser följer med avtalet. Parkeringsplatser som Hyresgästen behöver för sin
verksamhet förhyrs separat.
1 .5 CYKELBOD
Hyresvärden ställer en bod för cyklar till hyresgästens förfogande som en del av hyresavtalet. I cykelboden
ska det finnas plats för 1 O cyklar och möjlighet till laddning av elcyklar.
1 .6 HYRESTID, OCH TILLTRÄDESDAG
Hyrestiden räknas och hyra utgår fr. o m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen då Hyresgästen har rätt att
tillträda lokalen.
2.1 HYRA
Från och med Tillträdesdagen ska Hyresgästen betala hyra och samtliga enligt detta avtal utgående
hyrestillägg och liknande. Hyran jämte hyrestillägg ska, för det fall inte annat framgår nedan, erläggas
kvartalsvis i förskott utan anfordran senast sista vardagen före varje kalenderkvartals början.
2.2 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER
Hyresgästen ska som tillägg till hyran betala ett årligt hyrestillägg för förbrukningsmedia och fastighetsdrift
avseende verksamhetsel som tillhandahålls av Hyresvärden.
Hyrestillägget utgår utifrån separat mätning. Hyresgästens andel och preliminär årlig kostnad vid detta
Hyresavtals tecknande framgår nedan.
Förbruknings media
El

Andel
1 00 %

Mätare
Undermätare

Preliminär årlig kostnad
4 1 1 0 kr

Ersättningen debiteras a conto kvartalsvis i förskott och ska betalar samtidigt som hyran. A canto-beloppet,
som är preliminärt, baseras på föregående års kostnader. Fram till att detta beräkningssätt tillämpas
debiteras ovan angivna ersättning. Avräkning mot faktiskt utfall sker kalenderårsvis senast den 31 mars året
efter. Med totala kostnader avses även Hyresvärdens administrativa och fasta kostnader.
2.3 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING
Kostnad för normala hushållssopor inom fraktionerna brännbart och matavfall ingår i hyran. Det åligger
hyresgästen att själv svara för och bekosta uppsamling, sortering, lagring och transport av hos Hyresgästen
förekommande material för källsortering såsom plastförpackningar, glas, metall, tidningar, emballage samt
grovsopor och övriga sopor.
2,4 MOMS
Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i
Lokalen. Om Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som
medför att Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan
Fastighetsägarna Sveriges Formulärförtillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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3 i formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

I de fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även
ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller
tredjehandshyresgäst.
3. DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE
3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL M.M
Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation är normalt i drift kl. 07.00 - 21 .00 vardagar med
undantag för reparations- och servicearbeten.
Önskar Hyresgästen att ventilation ska tillhandahållas under tid utöver ovan angivna tider kommer kostnaden
för detta att debiteras Hyresgästen motsvarande Hyresvärdens självkostnad.
Det finns för närvarande rekommendationer om förlängd drift av ventilation till följd av covid-19, vilket innebär
att ventilationen ska vara i drift två timmar före och två timmar efter att lokalerna brukas. Detta innebär att
ventilationen, så länge dessa rekommendationer kvarstår, är i drift mellan 05.00 och 23.00.
Hyresvärden ska fortlöpande underhålla lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta
installationer för att försörja byggnaden med el, VA, värme varmvatten, kyla och ventilation.
Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av
gränsdragningslista, bilaga 2. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållsskyldighet utöver
övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.
För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom felaktig användning, onormalt slitage och åverkan ska
Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även för åtgärder
som Hyresgästens kunder och besökare ger upphov till.
3.2 MI LJÖPÅVERKAN
Hyresgästen ska som verksamhetsutövare regelbundet kontrollera verksamheten och dess påverkan på
miljön. För det fall Hyresgästen bedriver verksamhet i Lokalen som kan vara miljöfarlig gäller följande.
Hyresgästen är skyldig att informera Hyresvärden om den miljöfarliga verksamheten och att inneha tillstånd
för dess bedrivande. Hyresgästen är även skyldig att bedriva den miljöfarliga verksamheten på ett sätt som i
allt minimerar olägenheter för omgivningen. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt och i alla avseenden för den
bedrivna verksamhetens konsekvenser mot Hyresvärden och tredje man och har att fullt ut ersätta samtliga
skador som orsakas av verksamheten. Hyresgästen åtar sig att efterleva samtliga domar, beslut eller andra
förelägganden eller motsvarande avseende verksamheten meddelade av domstol, myndighet eller annat
liknande organ.
Om det krävs ska Hyresgästen på begäran av Hyresvärden och på egen bekostnad omgående låta utföra
miljöbesiktningar på Fastigheten samt i den förhyrda Lokalen och tillhandahålla Hyresvärden skriftlig
riskanalys avseende miljön. Besiktning och riskanalys ska utföras av Hyresvärden godkänt företag.
Hyresgästen ansvarar även för och är skyldig att bekosta all efterbehandling till följd av den av Hyresgästen
bedrivna verksamheten. Hyresgästens skyldigheter enligt denna bestämmelse gäller även efter det att detta
Hyresavtal har upphört och preskriberas inte enligt 1 2 kap 61 § jordabalken
3.3 VILLKOR FÖR BRUKANDE AV GEMENSAMMA UTRYMMEN
Hyresgästen har rätt att gemensamt med övriga hyresgäster i Fastigheten nyttja gemensamma utrymmen
och funktioner samt dessas inredning och inventarier, nedan kallade gemensamma utrymmen. För att
Hyresgästen ska få rätt att bruka de gemensamma utrymmena gäller följande villkor:
Nödutgångar och utrymningsvägar ska ovillkorligen hållas fria från hinder. Hyresvärden har rätt att
omedelbart och på Hyresgästens bekostnad bortforsla sådant hinder.
Gemensamma lastnings- och lossningsutrymmen samt utrymmen för interna varutransporter ska hållas fria
från hinder. Hyresgästen förbinder sig att omgående bortföra levererade varor och material från dessa
utrymmen och att inte utnyttja dessa som uppställningsplats.
Hyresgästen får inte utan särskilt skriftligt tillstånd exponera eller uppställa varor eller vidta annan skyltning
eller dylikt utanför Lokalen. Samma gäller beträffande uppställande av byggnadsmaterial eller inredning.
Sopor och avfall är inte tillåtna i gemensamma utrymmen, utan ska av Hyresgästen transporteras till därför
avsedd plats för sophämtning. Det åligger Hyresgästen att sortera soporna och placera dem enligt anvisning.
Fastighetsägarna Sveriges Formulärförtillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Bilaga nr:

Hyresvärden har rätt att på Hyresgästens bekostnad bortforsla material, varor, sopor och avfall som förvaras
i gemensamma utrymmen i Fastigheten.
Hyresvärden har rätt att stänga av och/eller utrymma gemensamma eller allmänna utrymmen i Fastigheten
om så krävs av säkerhets- eller ordningsskäl. Vid sådant förhållande har Hyresgästen inte rätt till nedsättning
av hyran eller annan kompensation av vad slag det vara må.
Hyresgästen förbinder sig att avseende nyttjandet av gemensamma utrymmen samverka med övriga
hyresgäster, följa av Hyresvärden vid var tid meddelade föreskrifter samt tillse att dessa även respekteras
av Hyresgästens anställda, besökare och leverantörer.
3.4 SNÖRÖRJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING
Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering, utrymningsvägar
och körbara ytor inom fastigheten.
3.5 TRAPPSTÄDNING
Hyresvärden ansvarar för städning av trapphus och gemensamma utrymmen där annan överenskommelse
inte träffats med Hyresgäst.
3.6 AVFALLSHANTERING
Hyresgästen ska sköta sin avfallshantering så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster eller
tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid va�e tid gällande bestämmelser
meddelande enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella kostnader för
anpassning av sophanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina anställda och
anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser.
3.7 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.
Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom beträffande betalning av hyra och
hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra
skyldigheten på Hyresgästens bekostnad.
3.10 NEDSÄTTNING AV HYRA
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att
Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock i
god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena ska
utföras.
Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medför inte rätt till
nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt avbrott i
mediaförsörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt back-up system.
4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
4.1 ORDNINGSREGLER
Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,
försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.
4.2 OLYCKSSKYDD MM
Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som
denne behöver för att kunna fullgöra sin skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.
Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för
livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen är skyldig att vidta de åtgärder inom Lokalen som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen
förbinder sig även att inte på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att
Fastighetens övriga hyresgäster nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.
Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.
Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår av till
Hyresavtalet hörande brandskyddsklausul för lokaler, bilaga 6a och 6b.
4.3 SKYLTAR MM
Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta skylt,
ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av hyresvärden anvisad plats.
Fastighetsägarna Sveriges Formulärför tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla kostnader med
anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som uppsätts eller som
kommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom t.ex. fasadrenovering ska
Hyresgästen ombesö�a och bekosta nedmontering och efter renoveringens färdigställande, uppmontering av
vad som nedmonterats . Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen ombesörja nedmontering av vad
som uppsatts samt återställa eventuella skador på fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för
eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.
4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM
Hyresgästen ska väl vårda Lokalen och Gemensamma utrymmen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn.
Hyresgästen svarar fullt ut för alla skador i Lokalen såvida inte skadan orsakats av Hyresvärden.

4.5 LÅS OCH LARM MM
Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås-, larm-, och
säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska
iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar m.m. Hyresgästen
ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella passerkort till Lokalen
och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med anledning av förlust av nycklar
eller passerkort eller bristande handhavande i övrigt, inkluderat låsbyte och andra följdkostnader.
4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING M.M.
Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen hand återställa Lokalen i
godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte annat
överenskommits, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning (även
inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller byggnaden och
Fastigheten i övrigt. Beträffande skyltar m.m. se punkt 4.3 ovan. Hyresgästen ska vid samma tillfälle
överlämna samtliga port- och dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaffats av
Hyresgästen.
Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till lokalen på sådant sätt att den införlivas
med Fastigheten ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla Hyresvärden utan särskild
ersättning. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen för avflyttningen för besiktning avseende detta.
Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående åtgärda
bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad egendom eller
göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till ersättning för eventuell
skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.
Hyresvärden är inte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer eller
liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.
4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet eller
upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen.
4. PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING
Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet
Detta hyresavtal får inte inskrivas
4.8 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella
skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av innehållet i
Hyresavtalet.
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FASTIGHETSÄGARNA

Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Underskrift

Bilaga nr:

Ort/datum:

Härnösand 2021 -03- 1 2.i

Ort/datum:

AB Härnösands kommunfastigheter

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

Sid 5 ( 5 )
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Härnösand 2021 -03-

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

IZJ Firmatecknare

Oombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):
Namnförtydligande:

Lars Liljedahl

Fastighetsägarna Sveriges Formu lärför tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

IZJ Firmatecknare

Dombud enligt
fullmakt

BRANDSKYDDSKLAUSUL

FÖR LOKALHYRESAVTAL

FASTIGHETSÄGARNA

Sid 1 (1)

5

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:

Hyresvärd

Namn:

AB Härnösands kommunfastigheter

Personnr/orgnr:

Hyresgäst

Namn:

Personnr/orgnr:

Klausul

Om denna klausul strider mot bestämmelse , huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.

327-01 -01 -0302

F astighetsbeteckning:
I

Rådhuset 4

556437-7272

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

2 1 2000-2403

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

00 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

D Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför til I trädet regleras i bilaga.

IBilaga:

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som eftertillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttj ande för avsedd
användning,

Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
Systematiskt brandskyddsarbete
Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten t1 llfalle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete.
Hyresgästen förbinder sig att se till
att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
att funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
att branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
att plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning.
Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Härnösand 2021-03- J ::z.

Härnösand 2021 -03-

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

AB Härnösands kommunfastigheter

00 Firmatecknare
O Ombud enligt
Nam'. f rtydl1 gande:
"t

Gör

Albertsson

fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

[&I Firmatecknare

O Ombud enligt
fullmakt

Lars Liljedahl

Fastighetsägarna Sve riges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat wos i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.
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BILAGA
KOMMUN FASTIGHETER

TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

Bilaga nr:

5b

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m.
Gränsdragningslista av brandskyddsåtgärder m.m. avseende
Avser

Ansvar för
åtgärder

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

327-01 -01 -0302

Rådhuset 4

Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvars
fördelning (med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet) N/A betyder ej tillämplig:

Benämning

Del av fastighet

Beskrivning

Byggnadstekniskt brandskydd
Brandcellsgränser

Dörrar i brandcellsgräns

Dörrar i utrymningsvägar

Ansvarig
Hv Hg N/A

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Lås och beslag dörrar i brand- Utanför uthyrningsenhet
cellsgräns och/eller utrymningsInom uthyrningsenhet
väg

X
X

Inom fastighet

X

Skydd mot brand- och brandgas- Inom fastighet
spridning via
ventilationssystemet

X

Brandskydd av bärande stomme Inom fastighet

X

Skydd mot brandspridning till
närliggande byggnad

Inom fastighet

X

Brandtätningar

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Brandgasventilation, räkluckor

Ytskikt och beklädnader

Hv Hg N/�

Utrymning
Utrymningsvägar

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utrymningsplan

Nödbelysning

Vägledande markering

X

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet
Lås och beslag på utrymningsdörr

Utanför uthyrningsenhel
Inom uthyrningsenhet

Brandsläckning och brandskyddsanläggningar
Brandlarm

X
X

Hv Hg N/A

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

Utrymningslarm

X

X
X

Utanför uthyrningsenhet
Inom uthyrningsenhet

X
X

Sida 2 (2)

BILAGA
TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

KOM MUNFASTIGHETER

Bilaga nr:

5b

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m.
Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvars
Ansvar för
fördelning (med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet) N/A betyder ej tillämplig:
åtgärder

Del av fastighet

Benämning

Ansvarig

Beskrivning

Hv Hg NIA

Brandsläckning och brandskyddsanläggning forts.
Stigarledningar

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet
Sprinklerledningar

Handbrandsläckare

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Tillträdesväg för räddningstjänst Utanför uthyrningsenhet

X

Inom uthyrningsenhet

X

Hv Hg N/�

Organisatoriska brandskyddsåtgärder
Brandskyddsdokumentation

X

X

Insatsplan
Driftsinstruktioner, kontrollplan och rutiner
Utrymning fastighet

Övningar

X

Övrigt

Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Härnösand 2021 -03- I�

Härnösand 2021 -03-

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

(i'

Härnösands kommun, Socialförvaltningen

AB Härnösands kommunfastigheter
;i:lombOO)

t<amzrtydllgarnle

Gör

Albertsson

G

□

Firmatecknare

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Ombud enligt
fullmakt
Namnförtydligande:

Lars Liljedahl

G

□

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Pi

l2J

Härnösands
kommun

Sida

ORDFÖRANDEBESLUT

1(1)

Datum

2021-03-19

Socialnämnden
Krister Mc Carthy
krister.mccarthy@harnosand.se

Nytt lokalavtal gällande Rådhuset 4
Beslut
Socialnämndens ordförande beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtal för lokal i Rådhuset 4
(kontraktsnummer 327-01-01-03 02)

Beskrivning av ärendet
Hyresavtalet för Öbacka hemtjänst på Norra Kyrkogatan har sagts upp av
hyresvärden för omförhandling. I och med detta föreslås en flytt av den
aktuella enheten till nya lokaler i Rådhuset 4, där socialförvaltningen sedan
tidigare inhyser individ- och familjeomsorgen. Detta ger bland annat bättre
anpassade lokaler för medarbetarna, parkeringsrnöjligheter och
elcykelförvaring.

-�11iL)

Krister Mc Carthy
Ordförande Socialnämnden

Postadress

Härnösands kommun
Socialnämnden
87180 Härnösand

Bcsöksadress

Nämndhuset
Norra kyrkogatan 2

Hemsida

Telefon

Organ,sationsnr

E-post

Fa<

Bankgiro

www.harnosand.se
socialforvaltningen@harnosand.se

0611-34 80 00 vx
0611-34 83 83

212000-2403

5S76-5218

;f,

Härnösands
� kommun

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2021-02-03

Socialförvaltningen
Fredrik Mattsson
fredrik.mattsson@harnosand.se

Nytt lokalavtal gällande Rådhuset 4
Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta;
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hyresavtal för lokal i Rådhuset 4
(kontraktsnummer 327-01-01-0302)

Beskrivning av ärendet

Hyresavtalet för Öbacka hemtjänst på Norra Kyrkogatan har sagts upp av
hyresvärden för omförhandling. I och med detta föreslås en flytt av den
aktuella enheten till nya lokaler i Rådhuset 4, där socialförvaltningen sedan
tidigare inhyser individ- och familjeomsorgen. Detta ger bland am1at bättre
anpassade lokaler för medarbetarna, parkeringsmöjligheter och
elcykelförvaring

,

Fredrik Mattsson
Verksamhetschef

ats Collin
Förvaltningschef

Bilagor
Bilaga 1

Hyresavtal 327-01-01-0302
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Postadress

Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Besöksadress

Stadshuset

Hemsida

www.harnosand.se
E-post

kommun@harnosand.se

Telefon

0611-34 80 00 vx
Fax
0611-34 80 30

Organisationsnr

212000-2403
Bankgiro

5576-5218

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Dnr

2021-03-25

KS/2021-000145

Kommunstyrelseförvaltningen
Billy Sjölén,
billy.sjolen@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Nytt lokalavtal gällande Rådhuset 4
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen att besluta
att godkänna hyresavtal för lokal i Rådhuset 4
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ordförande beslutade den 19 mars 2021 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet för Rådhuset 4
(kontraktsnummer 327-01-01-03-02).
Hyresavtalet för Öbacka hemtjänst på Norra Kyrkogatan har sagts upp av
hyresvärden för omförhandling. I och med detta föreslås en flytt av den
aktuella enheten till nya lokaler i Rådhuset 4, där socialförvaltningen sedan
tidigare inhyser individ- och familjeomsorgen. Detta ger bland annat bättre
anpassade lokaler för medarbetarna, parkeringsmöjligheter och
elcykelförvaring. Flytten medför möjlighet att samnyttja bilar med
Nattpatrullen och IFO.
De nya lokalerna kommer att anpassas efter gällande hygienkrav avseende
personlig hygien och hantering av arbetskläder.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Den totala lokalkostnaden, med hyra och tillägg, förblir på samma nivå som
för den gamla lokalen.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut socialnämnden 2021-03-19
Bilaga - Hyresavtal 327-01-01-0302

Anna Bostedt
Kanslichef

Billy Sjölén
Utredare

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Dnr

2021-04-20

KS/2021-000164

Tillväxtavdelning
Daniel Johannsson, 0611-34 82 89
daniel.johannsson@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Klimatkontrakt 2030
Förslag till beslut
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan och medfinansieringsintyget.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2021 finns det nu möjlighet att söka Viable Cities utlysning
”Klimatneutrala städer 2030 2.0”. Att få delta som ett projekt inom ramen
för den utlysningen skulle innebära en unik möjlighet att få ökad kraft,
tillgång till spetskompetens och ekonomiska resurser för det lokala och
regionala arbetet med sikte på en hållbar omställning. Det blir också ett sätt
att öka genomförandekapaciteten utifrån befintliga mål och strategier på
klimatområdet.
Höga kustens fyra kommuner avser att göra en gemensam ansökan till
”Klimatneutrala städer 2030 2.0”. Örnsköldsviks kommun kommer i
projektet att ha rollen som sökande kommun och projektägare, Härnösands
kommun kommer att ha rollen som medsökande, och Sollefteå och
Kramfors kommer att vara följekommuner i arbetet.
Ett projekt som genomförs inom utlysning ”Klimatneutrala städer 2030
2.0” ska leverera:


Ett årligen reviderat Klimatkontrakt 2030 som centralt instrument
för att koordinera och stödja systeminnovation. Här påverkar
kommunerna själva vilka åtaganden man går in med.



Nya former och processer för att mobilisera en bredd av relevanta
aktörer för att snabba på omställning till klimatneutralitet och
hållbarhet till 2030



Ett etablerat innovationsteam, eller omställningsfunktion, med
mandat och förmåga att påskynda omställningen till den
klimatneutrala staden år 2030 utifrån stadens specifika utmaningar



En tydlig portfölj av satsningar som gemensamt kan bidra till att
stärka förmågan att påskynda omställningen

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida
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Härnösands kommun
Tillväxtavdelning

Datum

Dnr

2021-04-20

KS/2021-000164



En klimatinvesteringsplan som omfattar såväl kommunala
investeringar som de investeringar som sker utanför den kommunala
sektorn



Under projektperioden förväntas konkreta satsningar i portföljen
kopplade till Klimatkontrakt 2030 testas, implementeras, utvärderas
och skalas upp med fokus på insatser som gör verklig skillnad i
klimatomställning

Under projektets tre år involveras också de deltagande kommunerna i Viable
Cities Transition Lab som är en central plattform för att stödja kontinuerliga
och sammanhållna processer för innovation, samskapande och lärande för
klimatomställning i bred samverkan utifrån de behov som identifieras lokalt
i kommunerna i arbetet med Klimatkontrakt 2030. Detta arbete löper
parallellt med arbetet kopplat till varje kommun. Syftet med detta är att ge
möjlighet för projekten att identifiera gemensamma behov och möjligheter,
dela med sig av kunskap, erfarenhet och utmaningar i respektive kommun
samt få återkoppling på arbetet som sker i respektive kommun med
involverade aktörer.
Minst fyra parter kommer att stå bakom ansökan för platsen. Den
koordinerande / sökande parten ska vara en kommun, i detta fall är det
Örnsköldsviks kommun. Projektet kommer också att bilda ett
projektkonsortium för att ge riktning till arbetet. Projektkonsortiet kommer
att bestå av oberoende aktörer från samtliga följande aktörsgrupper:
a) universitet, högskolor eller forskningsinstitut
b) företag
c) offentlig sektor
d) idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)
För arbetet kommer ett övergripande konsortium att sättas samman för Höga
kusten som helhet, och varje kommun kommer därtill att bilda lokala
konsortier för att driva på utvecklingen lokalt.
Ansökan lämnas in 28 april 2021. Beslut om vilka ansökningar som beviljas
stöd fattas i september 2021. Projektet kan då starta tidigast 1 oktober 2021.
Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Vid en beviljad ansökan erhåller Härnösands kommun en möjlighet till en
ökad kraft, bättre tillgång till spetskompetens och ekonomiska resurser för
det lokala och regionala arbetet med sikte på en hållbar omställning för. Det
bidrar positivt till medverkan för en hållbar omställning, för invånare,
besökare, företag och kommuner i Höga Kusten men också för offentliga
aktörer som regioner och akademier regionalt och nationellt.
De ekonomiska resurser (både tid och resurser) som planeras inom ramen
för ansökan är resurser som Härnösands kommun redan planerar genomföra
i arbetet med klimatomställningen.
Utifrån barnrättslagen ska en prövning av barnets bästa göras inför alla
ärenden. En generell prövning har genomförts och förslag till beslut i detta
ärende bedöms utgå ifrån barnets bästa.
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Härnösands kommun
Tillväxtavdelning

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-04-20

KS/2021-000164

Beslutsunderlag
Utlysningstext och handlingar genom Viable Cities hemsida
https://www.viablecities.se/utlysning8 för utlysning #8.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Daniel Johannsson
Hållbarhetsstrateg

Bilagor
Ansökan Klimatkontrakt Höga Kusten 2030 (tillgängligt efter 2021-04-28)
Medfinansieringsintyget Klimatkontrakt Höga Kusten 2030 (tillgängligt
efter 2021-04-28)

3(3)
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ANSÖKAN OM
FINANSIELLT STÖD
Datum

Dnr

2021-04-28

2021-021788
Projektnr

Sökande
Organisationsnummer

Företag/organisation

Örnsköldsviks kommun

212000-2445

Institution/avdelning

Postgiro/Bankgiro/Bankkonto

Tillväxtavdelningen

188-4774

Postadress
Postnummer

Ort

Länskod

Kommunkod

Land

891 88

ÖRNSKÖLDSVIK

1253

ÖRNSKÖLDSVIK

SVERIGE

Projektledare (förnamn, efternamn)

Frida Knutsson
Fax

Telefon

0660-88326
E-postadress

Webbplats

frida.knutsson@ornskoldsvik.se

Projektet
Ansökan avser:

X Ansökan avser nytt projekt

Fortsättning på tidigare projekt, projektnummer:

Ansökan avser:

X Bidrag

Bidrag med begränsad royalty

Projekttitel (på svenska)

Klimatneutrala Höga Kusten 2030
Projekttitel (på engelska)

Climate neutral High Coast of Sweden 2030
Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 1000 tecken och skall skrivas både på svenska och engelska.
Sammanfattningen

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Här finns en handlingskraftig befolkning, innovativa
företag och forskningscentra som är världsledande inom bioekonomi. I Höga kusten kan vi samverkan och det vill vi
lyfta en nivå till för att bidra till klimatneutralitet 2030.
Projektet ska med sektorsövergripande samverkan bygga innovationsteam för omställning och sätta färdplanen för
ett klimatneutralt och hållbart Höga kusten till år 2030. I arbetet har vi följande fokusområden:
*Hållbar destination
*Företagens hållbara omställning
*Mobilisera medborgarnas kraft
Omställningen behöver ske snabbt, på alla nivåer i samhället och över flera geografiska gränser. Medskapande
arbetssätt blir därmed ett centralt verktyg för att tillvarata medborgarnas kraft och säkra långsiktighet i arbetet. Att
nyttja ny teknik och driva på den digitala transformationen blir en nyckel till effektivare lösningar och en möjlighet
att tillvarata slumrande resurser i lokalsamhället.
Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 1000 tecken):

The High coast is one of Sweden's fastest growing destinations. Our destination holds a dynamic population,
innovative companies and world leading research centers in the field of bioeconomy. In the High coast we are good
at collaborating and we want to raise that to the next level to contribute to climate neutrality in 2030.
This project will build innovation teams for change and set the roadmap for a climate neutral and sustainable High
Coast by 2030. We will focus on following areas:
* Sustainable destination
* Companies' sustainable transformation
* Mobilize the power of citizens
The change needs to take place quickly, at all levels of society and across several geographical borders.
Co-creative working methods will be an essential tool for utilizing the citizens' power and ensuring long term
results. Utilizing new technology and driving the digital transformation will be a key to more efficient solutions and

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
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Datum

Dnr
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an opportunity to utilize dormant resources in the local community.
Enskilt projekt

X Forskningsprogram:

Viable Cities

Handläggare som ansökan diskuterats med

Patrik Ryden
Datum för projektstart

2021 10 01

Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört

2024 09 30

Totalt sökt belopp

5000000
Motivering; Energi -/miljö-/näringslivsleverans, max 1 A4-sida. Koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt.

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Här finns en handlingskraftig befolkning, innovativa
företag och forskningscentra som är världsledande inom bioekonomi. Vi lever och verkar mitt i ett naturvärldsarv
med världens högsta kustlinje och unika naturvärden. Att samverka är djupt rotat hos de verksamheter och
människor som finns här. Vi samlas runt lägereldar, faktiska och metaforiska, för att utbyta idéer och agera
gemensamt. I Höga kusten kan vi samverkan och det vill vi lyfta en nivå till för att bidra till klimatneutralitet 2030.
Detta projekt syftar till att lyfta den gemensamma kraften en nivå till och samla offentlig sektor, näringsliv,
civilsamhälle och akademi runt lägerelden för att ta fram en färdplan för omställningen till ett klimatneutralt Höga
Kusten till år 2030. Färdplanen kommer att tas fram genom att analysera och identifiera viktiga förutsättningar för
arbetet med pågående och nya åtgärder. Med avstamp i dessa analyser och färdplanen avser vi att utveckla
samarbetet utifrån både gemensamma och lokala utmaningar, för att på så vis snabba på omställningsarbetet. De
lokala innovationsteam för omställning som kommer att sättas samman under projekttiden säkerställer att
förändringsarbetet har ett starkt mandat i linjeverksamheten, men också att arbetet inom projektet bedrivs
inspirerat av innovationsmetodik. Detta för att säkerställa att resultatet av projektet inte enbart blir “mer av samma”
utifrån det som redan görs idag. Färdplanen kommer att formaliseras, både genom det årliga Klimatkontraktet och
den klimatinvesteringsplan som arbetas fram.
Projektet kommer att ha tre primära fokusområden:
*Hållbar destination
*Företagens hållbara omställning
*Mobilisera medborgarnas kraft
Inom dessa områden avser vi också att komma vidare med ett gemensamt agerande via konkreta piloter under
projekttiden.
Genom projektet skapar vi förutsättningar för att Höga Kusten blir en ledande plats för samarbete i utvecklingen av
både samhälle och destination för att nå klimatneutralitet. I detta arbete lägger vi stor vikt vid lärande och
erfarenhetsutbyte utifrån den innovativa process som detta projekt kommer att vara. Därför ser vi det också som
angeläget att under projekttiden utbyta erfarenheter och skapa ett lärande med andra kommuner i norra Sverige
som delar samma ambitioner. Vi vill bidra till att utveckla norra Sveriges förmåga till samverkan generellt och kring
omställning till klimatneutralitet specifikt. I förlängningen även synliggöra norra Sveriges resultat och kompetenser
på detta område. Därför kommer vi exempelvis att ömsesidigt söka samverkansytor och erfarenhetsutbyten i detta
arbete mellan Höga kusten och Umeå. Utöver det blir även deltagandet i Viable cities Transition lab en viktig del i
arbetet eftersom vi där får tillgång till ytterligare lärande, samt andra kompetenser och perspektiv.
Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc. max 1½ A4-sida.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige och i Höga Kusten har successivt minskat (utifrån ett produktionsperspektiv)
sedan 1990. Men de behöver minskas ytterligare för att nå nationella och internationella mål, som förenklat innebär
ett klimat där människan åter är i balans med miljön senast år 2045. Behovet av en ökad omställningstakt
understryks ytterligare av EUs nya ambitionsnivå att minska koldioxidutsläppen med minst 55% till 2030.
Vi ser en utmaning i att en betydande klimatpåverkan från privata och offentliga inköp i Höga Kusten skapas
utanför landets gränser. Den konsumtionen finns inte med i dagens offentliga statistik. Därför behöver
produktionsperspektivet kompletteras med ett konsumtionsperspektiv, vilket har en stark koppling till mål 12 i
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Agenda 2030; Hållbar konsumtion och produktion. Detta är också det mål i Agenda 2030 som är Sveriges främsta
utmaning enligt beräkningar från både OECD och EU-kommissionen, men som även framhävs i utredningar från
SCB.
Om vi drar lärdomar från Umeå kommuns arbete för att få en bättre helhetsbild som inkluderar
konsumtionsperspektivet och utgår från att vi har liknande utmaningar, så behöver arbetet beröra fyra områden; 1)
Transporter 2) Livsmedel 3) Boendeenergi 4) Kläder och möbler. Detta beaktas i projektets huvudinriktningar, i
planerade och befintliga åtgärder i Höga Kustens projektportfölj och kommer att tas hänsyn till i färdplanen för
omställning till klimatneutralitet.
Behovet av att vidareutveckla befintlig samverkan i Höga Kusten och utöka den med fler samverkansparter framkom
tydlig i den nyligen genomförda förstudien “Smart City Höga Kusten”. Ett fortsatt arbete med fler parter är något
som bidrar starkt till mål 17, delmålen 17.6 och 17.17 i Agenda 2030. Det vill säga att stärka genomförandet,
uppmuntra effektiva partnerskap för hållbar utveckling och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation.
Förstudien “Smart City Höga Kusten” (som bifogas denna ansökan) innehåller en presentation av läget avseende
nya tekniska lösningar för smarta hållbara städer i de fyra kommunerna Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors och
Sollefteå. Den innehåller också input från parter som har intresse i flera av kommunerna, inspirerande exempel, en
framtagen modell för att strukturera framtagna idéer samt ett antal förslag på utveckling som kan göras
gemensamt eller enskilt. Den är ett underlag som passar utmärkt att arbeta vidare med i detta projekt. Förstudien
har genomförts med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland, Region
Västernorrland samt Härnösands-, Kramfors-, Sollefteå- och Örnsköldsviks kommun.
Höga Kusten Destinationsutveckling AB tar just nu fram en strategi för besöksnäringen i Höga Kusten med sikte
på 2030. Den beräknas antas i september 2021, och kommer vara en bra utgångspunkt även för
innovationsteamen. I den strategin finns också ett uttalat mål kopplat till klimatneutralitet.
Det sker redan idag en mängd projekt, processer och satsningar i Höga kusten som på olika sätt bidrar till en
hållbar omställning och klimatneutralitet. Några av dessa beskriver vi som Höga kustens befintliga projektportfölj
och bifogas som en bilaga till denna ansökan. (Bilaga 2 - Projektportfölj) I den befintliga projektportföljen syns både
bredd och spets, samt ett engagemang från alla fyra sfärer som bildar ett konsortium för detta arbete.
Höga kusten har också mycket goda grundförutsättningar för att lyckas med den här typen av innovativ
kvadrupelhelix-process. I Örnsköldsvik har gemensamt och systematiskt platsutvecklingsarbete bedrivits i
samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle i över 25 år. Först genom projektet “Vision
2008”, därefter “Världsklass 2015” och under nuvarande period “Världsklass Örnsköldsvik”. Arbetet har varit
framgångsrikt och genererat gedigen kunskap och erfarenhet kring förutsättningar och framgångsfaktorer för denna
typ av gemensamma utvecklingsprocesser.
Inom Höga kustens kommunorganisationer finns också spetskompetens kring att jobba med medskapande
metoder och arbetssätt. Med det menar vi vår verktygslåda av konkreta metoder som gör det möjligt att skapa
möten mellan människor där de kan arbeta effektivt mot ett gemensamt mål med tillgång till hela sin kapacitet
som människa. Några exempel på sådana metoder är “whole person process facilitation” och “open space”. Dessa
inbjuder till hög delaktighet, kreativitet och ger tydliga resultat. De hanterar skillnader i makt och individuella
förutsättningar. De nyttjar hela gruppens kompetens och erfarenheter på ett effektivt sätt, skapar ett gemensamt
lärande och tillgodoser flera lärstilar. Flera medarbetare som kopplas till detta projekt har över 10 års erfarenhet av
den typen av metodarbete. På detta område är vi bland de ledande kommunerna i Sverige, vilket ger oss en hög
kapacitet att med uthållighet och hög kvalitet mobilisera medborgares och verksamheters kraft i detta projekt.
Mål; Enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kWh, max ½ a4-sida.

Det övergripande syftet med projektet är att driva på omställningsarbetet mot ett klimatneutralt Höga Kusten och
samla aktörer i Höga Kusten för samverkan kring klimatneutralitet.
Projektet har följande resultatmål som ska levereras under projekttiden:
● En nulägesbild av Höga Kustens omställningsbehov till klimatneutralitet.
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● En klimatinvesteringsplan för Höga kusten.
● Ett klimatkontrakt 2030 för Höga kusten.
● En plan för nya konkreta satsningar i projektportföljen kopplade till Klimatkontraktet.
● Minst tre geografiska eller tematiska innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen.
● Minst tre påbörjade pilotprojekt inom områdena: *Hållbar destination *Företagens hållbara omställning
*Mobilisera medborgarnas kraft
● Minst två förädlingar av piloter eller nya större satsningar gemensamma ansökningar för medfinansiering till
externa finansiärer.
● Test av innovationsmetodik för medskapande omställningsarbete.
● Lokal/regional kunskapsspridning genom projektportföljen.
● Nationell/internationell kunskapsspridning och lärande genom deltagande i Viable Cities Transition Lab.
På längre sikt, bortom projekttiden som tar slut 2024, ser vi att projektet kommer att bidra till följande effektmål:
● Påskyndad omställning till Klimatneutralitet 2030 för Höga kusten, Sverige och Europa.
● Höga kustens kommuner och aktörer har utvecklat sin förmåga till samverkan generellt och kring omställning till
klimatneutralitet specifikt. Arbetet har också stärkt norra Sveriges omställningskapacitet och synliggjort norra
Sveriges resultat och kompetenser inom detta område.
● Nya innovativa arbetssätt har utvecklats och implementerats och de aktörer och medborgare som deltagit i
arbetet har fått en ökad innovationsförmåga genom att ha övat sig i innovativa och agila arbets- och tankesätt.
● De goda resultaten och samverkan har ökat stoltheten över platsen bland Höga kustens medborgare, företag och
organisationer.
● Höga kusten fortsätter också att växa och vidareutvecklas till en hållbar destination med en hållbar
besöksnäring.
Genomförande, max 1 A4-sida.

Projektet styrs av ett konsortium bestående av de fyra Höga kusten kommunerna, Höga kusten
destinationsutveckling AB, RISE, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Biofuel region, Handelskammaren
Mittsverige, Omställningsnätverket och Region Västernorrland. Detta är en naturlig och kraftfull konstellation som
både har befintliga mandat och roller i Höga kustens samverkansstruktur, samt själva har ett engagemang för en
hållbar omställning.
En projektledare kommer att rekryteras för att hålla ihop arbetet som helhet. Runt projektledaren bildas ett
projektteam bestående av lokala och regionala strategiska funktioner som redan finns anställda inom
kommunerna, regionen, destinationsbolaget och RISE. Dessa har primärt kompetens inom hållbarhetsfrågor och
medborgarinflytande. RISE kommer att bidra med särskild expertis kopplat till exempelvis arbete med
klimatinvesteringsplan, metoder för innovativa arbetssätt, utveckling av projektportföljen m.m. Tid som görs i
styrgrupp och projektteam används också som medfinansiering i detta projekt undantaget RISE arbete i
projektteamet vid specifika insatser som finansieras av projektet. Då avropas dessa timmar från RISE.
Det finns tre metodmässiga byggstenar som genomsyrar arbetet. Den första är användandet av medskapande
arbetssätt för att tillvarata medborgarnas och organisationers kraft och säkra långsiktighet i arbetet. Den andra är
att nyttja ny teknik och driva på den digitala transformationen då det är en nyckel till effektivare och hållbara
lösningar och en möjlighet att tillvarata slumrande resurser i lokalsamhället. Den tredje är att genomföra arbetet
inom projektet inspirerat av innovationsmetodik, exempelvis design thinking, för att säkerställa att resultatet av
projektet inte enbart blir “mer av samma” utifrån det som redan görs idag.
Hur samverkan på den politiska nivån och kring klimatkontraktet ska utformas i praktiken är något som projektet
kommer behöva jobba fram. Grundtanken är att bygga utifrån de politiska forum som finns för dessa frågor idag. I
kommunerna finns också befintliga politiskt satta mål kopplat till klimat och klimatneutralitet vilket ger goda
förutsättningar för att även sätta gemensam riktning i omställningsarbetet.
ARBETSPAKET:
A1: Nuläge, analys och färdplan (Riktning)
Kostnad: 1 600 000 kr
A2: Politisk samverkan (Politik)
Kostnad: 500 000 kr
A3: Klimatkontrakt och Klimatinvesteringsplan (Åtaganden)
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Kostnad: 400 000 kr
A4: Innovationsteam (Hur:et / processen)
Kostnad: 1 500 000 kr
A5: Piloter och projektutveckling (Vad:et / outcome)
Kostnad: 1 000 000 kr
A6: Lärande och erfarenhetsutbyte (Lärande)
Kostnad: 1 410 000 kr
A7: Projektledning (Samordning)
Kostnad: 3 590 000 kr
TIDSPLAN:
Fas 1: oktober - december 2021: Uppstart och planeringsarbete.
Fas 2-3: januari 2022 - aug 2024: Genomförande.
Fas 4: aug 2024 - maj 2024: Avslutningsarbete.
En fördjupad beskrivning av arbetspaket och tidsplan finns i den bifogade Bilaga 1: “Fördjupad beskrivning av
arbetspaket och tidsplan”
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Kostnader (endast stödberättigande kostnader)
Projektets totala
kostnad

Projektets totala kostnader per år

2021

KALENDERÅR

2023

2024
0

0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Utrustning

0
0

625 974
0
0

Material

0

0

Resor

260 000

21 666

86 667

86 667

65 000

0

0

0

Konsultkostnader

625 000

52 084

208 333

208 333

0

0

0

Övriga kostnader

1 603 303

133 608

534 434

534 434

156 250
400 827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

833 332

3 333 333

3 333 333

2 500 002

0

0

0

Lönekostnader

7 511 697

2022

Laboratoriekostnad

Indirekta kostnader

SUMMA

2 503 899

2 503 899

1 877 925

0
0

0
0

0

0

Utrustning, Material och Övriga kostnader

Övriga kostnader:
Transition Lab : 600000kr
3-4 små pilotprojekt inom projektets fokusområden (destination, företag, medborgare): 1000000kr
Förbrukningsmaterial: 3303 kr
Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader är stödberättigande endast i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet.
För dessa tillgångar är endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed,
stödberättigande. Om kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader förekommer, redogör för hur de beräknats nedan eller i separat

Inga sådana kostnader finns i projektet.

Finansiering inkl. samfinansiärer
Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år

2021
2022
2023
2024
2025
FINANSIÄR
Energimyndigheten
416 666 1 666 666 1 666 666 1 250 002
Biofuel Region BFR AB
10 650
14 200
14 200
3 550
Handelskammaren MittSverige4 608
13 826
18 433
18 433
Härnösands kommun
288 360 288 360 216 270
72 090
Höga Kusten destinationsutveckling
72 200
96 267
24 066 AB 96 267
Kramfors kommun
30
150
40 200
40 200
10 050
Mittuniversitetet
35 625
47 500
47 500
11 875
Region Västernorrland
40 394
53 858
53 858
13 465
RISE Research Institutes of Sweden
26 000
34 667
8 666 AB 34 667
Rodret i Örnsköldsvik AB
37 500
50 000
50 000
12 500
Sollefteå kommun
65 521
87 361
87 361
21 841
Umeå universitet
17 700
23 600
23 600
5 900
Örnsköldsviks kommun
912 221 912 221 684 164
228 055
SUMMA

833 332 3 333 333 3 333 333 2 500 002

2026

2027

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Total
5 000 000
42 600
55 300
865 080
288 800
120 600
142 500
161 575
104 000
150 000
262 084
70 800
2 736 661

(%)

50
0
1
9
3
1
1
2
1
2
3
1
27

10 000 000 101
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Stödmottagare
STÖDMOTTAGARE

Organisationsnr

Kalenderår

Biofuel Region BFR AB

556664-1592

2021

3 550

0

0

Biofuel Region BFR AB

556664-1592

2022

14 200

0

0

Biofuel Region BFR AB

556664-1592

2023

14 200

0

0

Biofuel Region BFR AB

556664-1592

2024

10 650

0

0

Handelskammaren MittSverige

556095-0825

2021

16 566

0

0

Handelskammaren MittSverige

556095-0825

2022

66 267

0

0

Handelskammaren MittSverige

556095-0825

2023

66 267

0

0

Handelskammaren MittSverige

556095-0825

2024

49 700

0

0

Härnösands kommun

212000-2403

2021

72 090

0

0

Härnösands kommun

212000-2403

2022

288 360

0

0

Härnösands kommun

212000-2403

2023

288 360

0

0

Härnösands kommun

212000-2403

2024

216 270

0

0

Höga Kusten destinationsutveckling
AB

556961-4067

2021

24 066

0

0

Höga Kusten destinationsutveckling
AB

556961-4067

2022

96 267

0

0

Höga Kusten destinationsutveckling
AB

556961-4067

2023

96 267

0

0

Höga Kusten destinationsutveckling
AB

556961-4067

2024

72 200

0

0

Kramfors kommun

212000-2429

2021

10 050

0

0

Kramfors kommun

212000-2429

2022

40 200

0

0

Kramfors kommun

212000-2429

2023

40 200

0

0

Kramfors kommun

212000-2429

2024

30 150

0

0

Mittuniversitetet

202100-4524

2021

11 875

0

0

Mittuniversitetet

202100-4524

2022

47 500

0

0

Mittuniversitetet

202100-4524

2023

47 500

0

0

Mittuniversitetet

202100-4524

2024

35 625

0

0

Örnsköldsviks kommun

212000-2445

2021

440 833

341 666

78

Örnsköldsviks kommun

212000-2445

2022

1 763 333

1 366 666

78

Örnsköldsviks kommun

212000-2445

2023

1 763 333

1 366 666

78

Örnsköldsviks kommun

212000-2445

2024

1 322 500

1 025 002

78

Region Västernorrland

232100-0206

2021

13 465

0

0

Region Västernorrland

232100-0206

2022

53 858

0

0

Region Västernorrland

232100-0206

2023

53 858

0

0

Region Västernorrland

232100-0206

2024

40 394

0

0

Kostnad

Stöd

Stödandel(%)
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RISE Research Institutes of Sweden
AB

556464-6874

2021

75 000

75 000

100

RISE Research Institutes of Sweden
AB

556464-6874

2022

300 000

300 000

100

RISE Research Institutes of Sweden
AB

556464-6874

2023

300 000

300 000

100

RISE Research Institutes of Sweden
AB

556464-6874

2024

225 000

225 000

100

Rodret i Örnsköldsvik AB

556526-0691

2021

12 500

0

0

Rodret i Örnsköldsvik AB

556526-0691

2022

50 000

0

0

Rodret i Örnsköldsvik AB

556526-0691

2023

50 000

0

0

Rodret i Örnsköldsvik AB

556526-0691

2024

37 500

0

0

Sollefteå kommun

212000-2437

2021

21 841

0

0

Sollefteå kommun

212000-2437

2022

87 361

0

0

Sollefteå kommun

212000-2437

2023

87 361

0

0

Sollefteå kommun

212000-2437

2024

65 521

0

0

Umeå universitet

202100-2874

2021

5 900

0

0

Umeå universitet

202100-2874

2022

23 600

0

0

Umeå universitet

202100-2874

2023

23 600

0

0

Umeå universitet

202100-2874

2024

17 700

0

0

8 492 838

5 000 000

SUMMA

Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet
Detta projekt är

i sin helhet

i vissa delar

lika med ansökan till annan myndighet eller annan statlig/kommunal finansiär,
ange vilken:
Detta projekt är

i sin helhet

i vissa delar

lika med ansökan till EG-finansiär, ange vilken:
Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola.

Namn på doktorand

Namn på doktorand

Namn på doktorand

Namn på doktorand

Övriga samarbetspartners (orgnr och orgnamn)

802487-5026 Omställningsnätverket
Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information)

Vi ser att den lokala resultatredovisningen företrädelsevis kommer ske genom projektparternas och aktiviteternas
etablerade kanaler. Arbetet bygger på medskapande i breda konstellationer där det finns flera upparbetade
kommunikationskanaler. Den regionala resultatredovisningen behöver även den ske inom upparbetade kanaler. Vi
ser det nödvändigt att projektet kommunicerar på den arenan genom befintliga nätverk och konstellationer.
För att tillhandahålla en bas att sprida insikter och lärdomar utifrån, kommer en gemensam webbplattform att
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byggas. Där kan information om arbetets ambitioner och resultat samlas. Därifrån blir det också enkelt för de
samverkande parterna att sprida information och inspiration vidare genom egna kanaler, vilket är effektivt. Lika
viktigt kommer det att vara med ambassadörer som kan personifiera det gemensamma arbetet och muntligt
berättar om projektet utåt. Den övergripande kommunikativa målsättningen är att inspirera fler medborgare, företag
och organisationer att vara med och driva på omställningen. För att lyckas med den ansatsen kommer en
kommunikationsplan tas fram initialt.
I detta arbete lägger vi stor vikt vid lärande och erfarenhetsutbyte. Därför ser vi det också som angeläget att under
projekttiden utbyta erfarenheter och skapa ett lärande med andra kommuner i norra Sverige som delar samma
ambitioner. Vi vill bidra till att utveckla norra Sveriges förmåga till samverkan generellt och kring omställning till
klimatneutralitet specifikt. Därför kommer vi som en del av projektet upprätta och arbeta utifrån en systematisk
struktur för lärande tillsammans med andra platser och organisationer. Utöver det blir även deltagandet i Viable
cities transition lab en viktig del i resultatspridningen.
Projektets målgrupp är primärt boende och besökare, kommunerna, företag, akademi, civilsamhällets
organisationer och offentliga aktörer i Höga Kusten. Resultatet kommer spridas till länets kommuner och
angränsande län, samt på nationell och internationell nivå i olika sammanhang som har koppling till projektets
genomförande. För omställningen av samhällen i Höga Kusten och destinationen till klimatneutralitet behöver
många involveras under projektets gång, på ett sätt som stärker den sociala hållbarheten, i både stad och land.
Medskapande metoder och dialog blir därför ett centralt verktyg för att säkra bred samverkan och engagemang från
medborgare och besökare.
Resultatspridning kommer lokalt, regional, nationellt och internationellt via t.ex möten och konferenser, artiklar i
nyhetsmedia, hemsidor och sociala kanaler. Särskilt fokus kommer att läggas på att projektet återkommande ska
exponeras i redaktionellt innehåll i olika typer av medier. Det gäller såväl projektet som helhet som dess olika
underprojekt.
Spridning av resultatet på nationell nivå säkerställs även en gång per år under projekttiden via Transition Lab där
projektet även bygger ett lärande genom det utbyte som sker mellan de klimatneutrala städerna i Sverige och
andra intressenter som har koppling till arbetet. Utöver parter som är inblandade kommer projektet leverera resultat
av relevans för policyskapande aktörer.
Nyttiggörande/Exploatering

Nulägesbilden av Höga Kustens omställningsbehov, klimatinvesteringsplanen och klimatkontraktet ska paketeras
för bred lokal spridning genom deltagande aktörers kanaler. Här ser vi det viktigt att jobba med transparens,
ärlighet och tydlighet. Informationen kommer vara tillgänglig för den som vill.
Projektportföljen ger struktur för nyttiggörande eller exploatering av de specifika satsningarna. Projektets tillskott
där kommer nyttja upparbetade kanaler inom den.
Vi förväntar ett stort lärande kring innovationsmetodik genom medskapande. Att dela och samtala kring dessa
erfarenheter genom Viable Cities Transition Lab är centralt för både den lokala utvecklingen och spridning av
metodik.
Förväntningar är att projektet kommer att bidra till fler resurseffektiva och framtidssäkra affärsmodeller som stödjer
nationella och internationella mål om hållbar tillväxt och omställning till klimatneutralitet. I exploateringen för
kommersiell nytta kommer projektet utgå från projektpartnern RISE Processums erfarenheter och metoder.
Projektets styrgrupp ansvarar för tillsättningen av en gemensam projektledare med ansvar för att samordna alla
parter i projektet och säkerställa att resultaten både implementeras och sprids under projektet. Styrgruppen
ansvarar för att projektets ambitioner i samverkan också sprids och fortsätter efter projektet är avslutat.
I Höga Kusten finns det idag flera testbäddar som har stark koppling till att lösa klimatkrisen och detta projekt
kommer med stor sannolikhet att bidra till fler. Projektet bidrar även till att ge en helhetsbild genom en tydlig
färdplan vilket starkt bidrar till goda förutsättningar för flera synergier som hjälper till att påskynda arbetet för en
hållbar framtid.
Stimulanseffekt (redovisa vilken stimulanseffekt stödet kommer att få i form av t. ex. ökad projektstorlek, ökat antal förväntade resultat, ökad
intensitet eller ökning av utgifter för forskning, utvckling och innovation. Detta ska anges om sökt belopp överstiger 7,5 MEUR och alltid när
sökanden är ett företag som inte faller in under definitionen av små och medelstora företag i enlighet med 3§ förordningen (2008:761) om
statligt stödtill forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet)

Utifrån de effekter som vi ser att projektet kommer att ge på längre sikt (beskrivs under rubriken mål) ser vi att det
kommer att komma igång fler projekt och satsningar som bidrar till klimatneutralitet. Detta gör också att kostnader
och resurser för detta arbete kommer att öka inom alla sfärer.
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KOMMUNSTYRELSEN
Jeanette George, 0611 34 80 16
jeanette.george@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Delegation till kommundirektören att besvara Remiss
och begäran om upplysningar och yttranden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att delegera till kommundirektören att besvara i kommunstyrelsens ställe
gällande Remiss - Begäran om upplysning och yttrande, samt
att anse paragrafen justerad.
Beskrivning av ärendet
Justitieombudsmannen (JO) har begärt kommunstyrelsens yttrande som
handlar om formalia i tillämpningen av kommunens gällande styrdokument
och lagefterlevnad. Kommundirektören har det yttersta verkställande
ansvaret och ärendet bör därmed lämpligast hanteras av denne.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Det finns inget formellt hinder för kommunstyrelsen att delegera uppgiften
att svara på en remiss till kommundirektören.
Beslutsunderlag

Anna Bostedt
Kanslichef

Jeanette George
Kommunsekreterare
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Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218
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Ekonomiavdelning
Johan Lindén,
johan.linden@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Remiss - Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i
balans
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet som sitt eget

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har kommit med en promemoria avseende möjlighet
att söka tillfälliga bidrag för regioner och kommuner. I promemorian lämnas
förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner
och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få
ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag
ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera omstruktureringseller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en
ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.
Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024.
Ett gemensamt yttrande på remissen från kommunerna Timrå, Kramfors och
Härnösand har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland.
Beslutsunderlag
Promemoria Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Johan Lindén
Ekonomichef
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Gemensamt yttrande om promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans
framtaget av Länsstyrelsen Västernorrland
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2021-04-30
Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Lindén, 0611-34 80 97
johan.linden@harnosand.se

Yttrande om promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans
Övergripande synpunkter
Vi välkomnar förslaget om tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans, och lämnar
följande övergripande synpunkter på förslaget.


Vi framhåller särskilt värdet i att möjliggöra lärande mellan olika
kommuner och regioner. Detta för att öka den kollektiva kunskapen om
de åtgärder som bäst lämpar sig att genomföra i omstrukturerings- eller
effektiviseringshänseende för en god ekonomisk hushållning.



Det är angeläget att de åtgärder som beviljas bidrag är av sådant slag att
de främjar långsiktiga och bestående resultat i den kommunala
verksamheten. Det vore olyckligt om bidraget skulle beviljas för
åtgärder som endast kortsiktigt lindrar det svaga ekonomiska läget,
utan att bidra till en långsiktigt effektiv och ändamålsenligt utformad
verksamhet.



Vidare är det centralt att kommuner med störst omstruktureringsbehov
och försvårande förutsättningar såsom långvarig befolkningsminskning
och svag ekonomisk ställning i första hand får möjlighet att söka
bidraget.



Angående ansökningsförfarandet så är det angeläget att inte ha ett
förfarande som ställer orimligt stora krav på dokumentation och
underlag från ansökande kommuner. En ytterligare förenkling av
krävda ansökningshandlingar i förfarandet är till gagn för alla berörda
bidragsparter. Ansökningsärenden behöver också hanteras skyndsamt
för att kommunerna snabbt ska kunna påbörja beviljade åtgärder.



I det fall att antalet ansökningar om bidraget blir talrikt, är det i den
fortsatta processen önskvärt med ökad tydlighet kring hur åtgärder i
ansökningsförfarandet prioriteras i förhållande till varandra. Detta
utöver den tilltänkta prioriteringen om skattesatsens storlek.



Bidraget ska enligt förslaget betalas ut med en fjärdedel vid beslut, och
resterande delar vid godkänd slutrapportering. För att underlätta
genomförandet av åtgärden kan en större del av bidraget med fördel
betalas ut vid tidpunkten för beslut om bidrag.
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Kommunstyrelseförvaltningen



2021-04-30

Många omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder spänner över
flera olika kommunala verksamheter. Åtgärderna behöver därför dels
kunna paketeras i större åtgärdspaket, och dels kunna riktas mot
kommunala bolag inom koncernen för att få ut största möjliga effekt.

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Johan Ndure
Departementsråd

____________________________________________________________________________________
________________________________________
Med vänlig hälsning
Tamara Markovic
Assistent
Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
Kommunenheten
103 33 Stockholm
Tel. 084059441
Mobil 070-3102816
tamara.markovic@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Remiss
2021-02-17
Fi2021/00551

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning,
Kommunenheten
Eva Lundbäck
08-405 31 58

Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Remissinstanser

Arjeplog kommun
Bollnäs kommun
Dals-Ed kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekonomistyrningsverket
Eskilstuna kommun
Filipstads kommun
Finanspolitiska rådet
Finspång kommun
Färgelanda kommun
Gävle kommun
Heby kommun
Hofors kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Hultsfreds kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Kammarkollegiet
Karlshamn kommun
Kramfors kommun
Krokom kommun
Laxå kommun
Lessebo kommun
Lilla Edet kommun
Lomma kommun
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Malå kommun
Mullsjö kommun
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Nordanstig kommun
Region Blekinge
Region Jämtland Härjedalen
Region Uppsala
Region Skåne
Region Värmland
Rättviks kommun
SmåKom
2 (4)

Sotenäs kommun
Stockholms kommun
Storfors kommun
Statskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxtverket
Timrå kommun
Trollhättan kommun
Vara kommun
Vilhelmina kommun
Vindeln kommun
Vingåker kommun
Vinnova
Värnamo kommun
Åsele kommun
Älvdalens kommun
Öckerö kommun
Österåker kommun
Överkalix kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 maj
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per
e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
eva.lundback@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/00551 och
3 (4)

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Johan Ndure
Departementsråd

4 (4)

Promemoria

2021-02-17

Finansdepartementet

Dnr: Fi2021/00551

Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för
kommunala åtgärder för en ekonomi i
balans

1

Promemorians huvudsakliga
innehåll

I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt
statsbidrag till enskilda kommuner och regioner som är i behov av
att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få ges till en
kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag
ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning.
Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag.
En ansökan ska bl.a. innehålla en redovisning av det ekonomiska
läget, vilka åtgärder som bidraget söks för och uppskattade
kostnader. Det föreslås att det ska finnas ett särskilt beslutsorgan
hos Kammarkollegiet, Delegationen för kommunal ekonomi i
balans, som ska pröva frågor om bidragen.
Delegationen ska bl.a. bedöma om de åtgärder som anges i en
ansökan är lämpliga för att främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning eller om det finns mer ändamålsenliga
åtgärder. Kommuner och regioner som har en högre skattesats än
genomsnittet ska enligt förslaget prioriteras bland inkomna
ansökningar. Bidrag ska få ges som hel- eller delfinansiering och
betalas ut i två delar. Vidare föreslås bestämmelser om att ett bidrag
i vissa fall inte ska betalas ut och att det ska kunna återkrävas.
Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner
och regioner föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra
vid utgången av 2024.
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till förordning om tillfälligt statsbidrag
för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Härigenom förskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
som får ges till kommuner och regioner med svag ekonomi.
Bidrag får ges i mån av tillgång på medel.
2 § Syftet med bidraget är att genom omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder i verksamheten främja en ekonomi i balans
och en god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner.
3 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.
Förutsättningar för bidrag
4 § Bidrag får ges till en kommun eller region som vid utgången av
2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att inom sin
verksamhet vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
5 § Med svag ekonomi enligt denna förordning avses att en
kommun eller region uppfyller minst två av följande kriterier:
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1. Det redovisade balanskravsresultatet var negativt i minst två
år under perioden 2015–2019.
2. Den kommunala koncernen redovisade ett negativt resultat
i minst två år under perioden 2015–2019.
3. Soliditeten, inklusive pensionsförmåner intjänade före 1998,
var negativ vid utgången av 2019.
Med balanskravsresultat och kommunal koncern avses i denna
förordning detsamma som i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
6 § Bidrag får inte ges för åtgärder som kommunen eller regionen
fått annat statligt stöd för.
Ansökan om bidrag
7 § Hos Kammarkollegiet finns ett särskilt beslutsorgan,
Delegationen för kommunal ekonomi i balans, som prövar frågor
om bidrag enligt denna förordning.
8 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till
Delegationen för kommunal ekonomi i balans senast vid den
tidpunkt som delegationen beslutar.
9 § En ansökan om bidrag ska innehålla en redovisning av
1. hur förutsättningarna enligt 5 § uppfylls,
2. den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget i
kommunen eller regionen i övrigt,
3. vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den
ekonomiska situationen i kommunen eller regionen, och
4. den eller de åtgärder bidraget söks för, vad som ska uppnås
med respektive åtgärd och en uppskattad kostnad för denna.
Handläggning av ärenden om bidrag
10 § Om sökanden inte ger in de uppgifter som följer av 9 §, ska
sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.
Delegationen för kommunal ekonomi i balans får även be den
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sökande att inom viss tid komplettera ansökan med de handlingar
och övriga uppgifter som den behöver för att pröva ansökan.
11 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska bedöma om
den eller de omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som
bidrag söks för är lämpliga för att uppnå syftet som anges i 2 §, eller
om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidrag i stället bör
ges för.
Om delegationen bedömer att andra omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder än de sökta är mer ändamålsenliga att bevilja
bidrag för, ska delegationen kommunicera sin bedömning till den
sökande och ge kommunen eller regionen tillfälle att inom viss tid
yttra sig över bedömningen och vid behov justera sin ansökan.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera sin
ansökan enligt 10 § eller om något yttrande inte kommer in i tid, får
delegationen pröva ansökan i befintligt skick.
12 § När Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska fördela
bidrag ska den prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller
kraven enligt 5 § och ge företräde till de kommuner eller regioner
och har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala
respektive regionala skattesatsen för riket.
Beslut om bidrag
13 § I ett beslut om bidrag ska Delegationen för kommunal
ekonomi i balans särskilt ange
1. bidragsbeloppets storlek,
2. vilken eller vilka åtgärder som bidraget ges för,
3. under vilken period åtgärderna ska vidtas,
4. hur och när bidragsmottagaren ska redovisa enligt 15 §, och
5. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.
14 § Bidrag får ges som hel- eller delfinansiering av åtgärder som
omfattas av ansökan.
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Redovisning av mottaget bidrag
15 § Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt och på det
sätt som anges i beslutet om bidrag ge in en redovisning till
Delegationen för kommunal ekonomi i balans över hur bidraget har
använts.
En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de genomförda
åtgärderna och kostnaden för respektive genomförd åtgärd.
En delredovisning ska innehålla uppgifter om hur genomförandet
av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.
Utbetalning av bidrag
16 § Bidrag betalas ut av Kammarkollegiet.
En fjärdedel av bidraget betalas ut av Kammarkollegiet i samband
med att Delegationen för kommunal ekonomi i balans beslutar om
bidrag.
Resterande del av bidraget betalas ut av Kammarkollegiet efter att
en slutredovisning enligt 15 § har getts in till delegationen.
Utbetalningen ska göras senast två månader efter att slutredovisningen getts in.
17 § Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska besluta att
ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
1. bidraget har beviljats på felaktiga grunder eller med för högt
belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
3. bidraget har använts för annat ändamål än det har beviljats
för, eller
4. ett villkor för bidraget inte har följts.
Återbetalningsskyldighet och återkrav av bidrag
18 § En kommun eller region som har tagit emot bidrag är
återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 17 §.
19 § Om en kommun eller region är återbetalningsskyldig, ska
Delegationen för kommunal ekonomi i balans besluta att helt eller
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delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta. Om det finns
särskilda skäl får delegationen besluta att helt eller delvis sätta ned
kravet på återbetalning eller räntan.
Återkrav och ränta betalas in till Kammarkollegiet.
20 § På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med
den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har
fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens
utlåningsränta med två procentenheter.
Överklagande
21 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
1.
2.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2024.
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Förslag till förordning om ändring i förordning
(2007:824) med instruktion för
Kammarkollegiet

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet ska införas två nya paragrafer, 15 a
och 15 b §§, och närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Delegationen för
ekonomi i balans

kommunal

15 a §
Inom myndigheten finns ett
särskilt beslutsorgan som benämns
Delegationen för kommunal
ekonomi i balans.
Delegationen har till uppgift
att pröva frågor om bidrag enligt
förordning (2021:000) om tillfälligt statsbidrag för kommunala
åtgärder för en ekonomi i balans.
15 b §
Delegationen består av en
ordförande och högst fyra andra
ledamöter.
Regeringen utser ordförande
och övriga ledamöter för en
bestämd tid. Delegationen är
beslutför när ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter
är närvarande.
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

12

3

Tillfälligt statligt bidrag till vissa
kommuner och regioner

3.1

Behov av ett tillfälligt statligt bidrag till vissa
kommuner och regioner

Generella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska
styrningen av kommunsektorn, dvs. kommuner och regioner.
Generella statsbidrag möjliggör anpassning efter lokala och
regionala behov, vilket är särskilt viktigt i tider som dessa då
utmaningarna är stora. Samtidigt som kommunsektorn totalt
redovisat starka resultat under flera år finns det en stor spridning
mellan enskilda kommuners och regioners ekonomi. I dagsläget har
dessutom spridningen av sjukdomen covid-19 drabbat hela samhället, inte minst verksamheterna i kommuner och regioner. Detta
sätter press på ekonomin. För de kommuner och regioner som redan
före sjukdomsspridningen hade en svag ekonomi kan förutsättningarna för att möta de framtida utmaningarna vara sämre än
för andra. Det går därför inte att utesluta att det kommer att finnas
fler kommuner och regioner i framtiden, inte minst i en vikande
konjunktur, som kan få svårigheter att upprätthålla nivån på den
kommunala servicen. Kommuner och regioner ska ha goda
förutsättningar för att möta framtida utmaningar.
I budgetpropositionen för 2021 föreslog därför regeringen att
medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna ges till vissa enskilda kommuner och regioner för att dessa ska genomföra åtgärder
för att få en ekonomi i balans och på sikt en god ekonomisk
hushållning. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag
(prop. 2020/21:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.7.4, bet. 2020/21:FiU3, rskr.
2020/21:151).
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En delegation för kommunal ekonomi i balans
bör inrättas

Förslag: Regeringen ska inrätta en delegation som ett särskilt
beslutsorgan inom Kammarkollegiet. Delegationen för
kommunal ekonomi i balans ska ges i uppgift att pröva frågor om
tillfälligt statligt bidrag till vissa kommuner och regioner.
Delegationen ska bestå av en ordförande och högst fyra andra
ledamöter. Regeringen ska utse en ordförande och andra
ledamöter för en bestämd tid. Delegationen ska vara beslutsför
när ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Skälen för förslaget: För hanteringen av ett statligt bidrag till
vissa enskilda kommuner och regioner aviserade regeringen i
budgetpropositionen för 2021 att det ska tillsättas en delegation som
ska arbeta under perioden 2021–2024.
En delegation kan inrättas inom en befintlig myndighet, antingen
som ett särskilt beslutsorgan eller som en nämndmyndighet med den
befintliga myndigheten som värdmyndighet. Den befintliga
myndigheten kan då ges i uppgift att ansvara för handläggande och
administrativa uppgifter åt beslutsorganet eller nämndmyndigheten.
Den delegation som aviserades i budgetpropositionen ska arbeta
med beslut om statsbidrag under en begränsad tid, och bör inrättas
som ett särskilt beslutsorgan inom Kammarkollegiet. Delegationen
kommer därmed att ansvara självständigt för sina beslut. Kammarkollegiet bör ges i uppgift att ansvara för handläggande och
administrativa uppgifter åt delegationen, och bestämmelser om
delegationens ansvar och organisation bör därför regleras i
förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.
Delegationen bör få till uppgift att pröva frågor om sådana bidrag
som föreslås i denna promemoria, och den bör kallas Delegationen
för kommunal ekonomi i balans. Delegationen bör bestå av högst
fem ledamöter, inklusive ordföranden, som alla bör utses av
regeringen.
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Förutsättningar för bidrag

Förslag: Bidrag ska få ges till en kommun eller region som vid
utgången av 2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att
inom sin verksamhet vidta en eller flera omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en
god ekonomisk hushållning.
Med svag ekonomi enligt den föreslagna förordningen ska
avses att en kommun eller region uppfyller minst två av följande
kriterier:
1. Det redovisade balanskravsresultatet var negativt i minst två
år under perioden 2015–2019.
2. Den kommunala koncernen har redovisat ett negativt resultat
i minst två år under perioden 2015–2019.
3. Soliditeten, inklusive pensionsförmåner intjänade före 1998,
var negativ vid utgången av 2019.
De definitioner av balanskravsresultat och kommunal koncern
som anges i lagen om kommunal bokföring och redovisning ska
tillämpas i den föreslagna förordningen.
Bidrag ska inte få beviljas för åtgärder som kommunen eller
regionen fått annat statligt stöd för.
Skälen för förslaget
Bidrag till kommuner och regioner med svag ekonomi
Ett tillfälligt bidrag till vissa kommuner och regioner med svag
ekonomi, för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom
sin verksamhet, kan vara ett sätt att stödja deras väg mot en ekonomi
i balans och en god ekonomisk hushållning. Bidrag bör dock inte få
ges för åtgärder som kommunen eller regionen fått annat statligt
bidrag för.
Bidrag bör kunna beviljas kommuner och regioner som har en
svag ekonomi, dvs. inte har en ekonomi i balans eller en god
ekonomisk hushållning. Om en kommun eller region redovisar ett
negativt balanskravsresultat, ett negativt resultat för den kommunala
koncernen eller har en negativ soliditet är det en indikation på att
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kommunen eller regionen inte har en ekonomi i balans eller en god
ekonomisk hushållning.
Balanskravet anger den lägsta godtagbara resultatnivån på kort
sikt och innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vid
bedömning av om balanskravet uppnåtts eller inte, beräknas balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning, förkortad LKBR, genom att årets
resultat justeras för vissa poster. Resultatet justeras dels för
realisationsvinster och förluster samt för orealiserade vinster och
förluster i värdepapper, dels för förändring av resultatutjämningsreserven. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är
negativt är huvudregeln att det ska återställas under de närmast
följande tre åren.
Om en kommunal koncern i de sammanställda räkenskaperna
redovisat ett negativt resultat indikerar även detta att en kommun
eller en region har en svag ekonomi. Med en kommunal koncern
avses enligt definitionen i 2 kap. 6 § LKBR kommunen eller regionen
tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Enligt definitionen i 2 kap. 5 § samma lag är de kommunala koncernföretagen
företag som kommunen eller regionen har ett varaktigt betydande
inflytande över. Kommunala koncernföretag som har ekonomiska
problem kan innebära dels att den kommunala koncernen redovisar
ett negativt resultat, dels att kommunen eller regionen måste infria
borgensåtaganden eller stödja företagen ekonomiskt med aktieägartillskott eller driftbidrag. Sammantaget kan detta leda till att
kommuner och regioner med kommunala koncernföretag som har
ekonomiska problem får en svag ekonomi.
Soliditet är ett vanligt förekommande finansiellt mått som anger
hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital.
Detta mått visar den finansiella styrkan på lång sikt. Kommuner och
regioner som har en negativ soliditet har inte klarat av att finansiera
sina tillgångar med egna medel, utan har behövt lånefinansiera dessa.
Detta beror i sin tur på att kommunen eller regionen redovisat svaga
eller negativa resultat. Pensionsförmåner som intjänats före 1998
och som redovisas som en ansvarsförbindelse enligt 6 kap. 4 § LKBR
utgör en stor post som påverkar kommunsektorns årliga kostnader.
Därför är soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet ett lämpligt
kriterium för att avgöra om en kommun eller en region har en svag
ekonomi.
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Det föreslagna statsbidraget bör kunna ges till kommuner och
regioner som har en särskild ansträngd ekonomi och som vid upprepade tillfällen, och trots en period av högkonjunktur, inte förmått
att uppfylla balanskravet eller kravet på god ekonomisk hushållning.
Det är vidare angeläget att en kommun eller region inte ska kunna
anpassa sin bokföring i syfte att omfattas av kriterierna som föreslås
för att få söka detta bidrag. Därför bör endast ekonomiskt utfall
fram t.o.m. 2019 beaktas. Mot bakgrund av detta bör kriterierna för
svag ekonomi enligt denna förordning vara att kommunen eller
regionen under minst två år under en femårsperiod redovisat
negativa balanskravsresultat, under minst två år under en
femårsperiod redovisat negativa resultat för den kommunala
koncernen eller vid utgången av 2019 haft en negativ soliditet
inklusive hela pensionsåtagandet, dvs. även pensionsförmåner som
intjänats före 1998. En kombination av minst två av dessa kriterier
bör krävas för att en sökande ska anses ha en svag ekonomi och
kunna beviljas bidrag.
Bidraget får ges för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder
Bidraget bör få ges till en kommun eller region för att den ska vidta
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning. De åtgärder som bidrag kommer beviljas för kommer
troligen skilja sig åt mellan olika kommuner och regioner beroende
på deras respektive förutsättningar. Det skulle kunna röra sig om
åtgärder för att förbättra den ekonomiska styrningen som i sin tur
bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser, eller åtgärder som
inriktar sig mot kompetensförsörjning, digitalisering eller arbetsmiljö. Det bör krävas att åtgärderna främjar kommunens eller
regionens väg mot en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning och på det sättet leder till att offentliga resurser nyttjas
mer effektivt.
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Ansökan om bidrag

Förslag: Det ska krävas att en ansökan om bidrag är skriftlig och
ges in till Delegationen för kommunal ekonomi i balans senast
vid den tidpunkt som delegationen beslutar.
En ansökan om bidrag ska innehålla en redovisning av
1. hur den sökande uppfyller förutsättningarna för att anses ha
en svag ekonomi,
2. den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget i
kommunen eller regionen i övrigt,
3. vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den
ekonomiska situationen i kommunen eller regionen, och
4. den eller de åtgärder bidraget söks för, vad som ska uppnås
med respektive åtgärder och uppskattad kostnad för denna.
Skälen för förslaget: För att delegationen ska kunna ta ställning
till om en kommun eller region ska beviljas bidrag behöver den
sökande komma in med relevant underlag för denna bedömning.
Bidraget bör bara kunna beviljas kommuner eller regioner med svag
ekonomi och sökanden behöver därför komma in med uppgifter
som visar den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska läget i
kommunen eller regionen. Bidrag bör vidare endast ges för
omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att
den sökande ska uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning. Den sökande behöver därför beskriva vilken eller vilka
åtgärder bidrag söks för och på vilket sätt respektive åtgärd ska leda
till att syftet med bidraget uppfylls och en uppskattad kostnad för
denna.
För att delegationen ska kunna bedöma om det är lämpligt att
bevilja bidrag för en eller flera av de sökta åtgärderna kan det vara
relevant för delegationen att få underlag om vilka åtgärder den
sökande kommunen eller regionen vidtagit, eller planerat att vidta,
med anledning av den ekonomiska situationen och för att uppnå en
ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Underlag om
detta bör därför ingå i ansökan.
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Handläggning av ärenden om bidrag

Förslag: Om den sökande inte lämnar de uppgifter som krävs,
ska denne ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan.
Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska även få be den
sökande att komplettera ansökan med de handlingar och övriga
uppgifter som behövs för att pröva ansökan.
Delegationen ska bedöma om den eller de åtgärder som
bidraget söks för är lämpliga för att uppnå syftet med bidraget,
eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidrag i
stället bör ges för. Om delegationen bedömer att andra åtgärder
än de sökta är mer ändamålsenliga att bevilja bidrag för, ska den
kommunicera sin bedömning till den sökande och ge kommunen
eller regionen tillfälle att inom viss tid yttra sig över denna
bedömning och vid behov justera sin ansökan.
Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera sin
ansökan eller om ett yttrande inte kommer in i tid ska
delegationen få pröva ansökan i befintligt skick.
Skälen för förslaget: Delegationen kan utöver de uppgifter som
anges i avsnitt 3.4 behöva andra uppgifter från kommunen eller
regionen för att kunna göra en bedömning av ansökan och bör
därför, vid behov, kunna begära in ytterligare underlag.
Om en kommun eller en region inte lämnar uppgifter som anges
i förordningen eller som särskilt efterfrågats av delegationen, bör det
krävas att sökanden ges möjlighet till att komplettera ansökan inom
viss tid. Delegationen bör innan ett beslut om bidrag fattas kunna
bedöma om den eller de åtgärder som bidraget söks för är lämpliga
för att uppnå syftet med bidraget, eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder som bidrag bör ges för. Det kan tänkas att en
kommun eller region söker bidrag för flera åtgärder, men att
delegationen bedömer att endast en eller några av dessa åtgärder är
lämpliga att bevilja bidrag för, eller att delegationen identifierar
andra åtgärder som skulle vara mer ändamålsenliga att vidta utifrån
bidragets syfte. Denna bedömning bör ske i nära dialog mellan
delegationen och den sökande kommunen eller regionen för att
säkerställa att åtgärden är anpassad till den sökandes förutsättningar.
Delegationen bör därför ha en skyldighet att kommunicera sin
bedömning med den sökande och samtidigt bereda denne möjlighet
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att yttra sig över bedömningen inom viss tid, samt i förekommande
fall justera sin ansökan. Om något yttrande inte kommer in inom
tidsfristen som angetts bör delegationen få pröva ansökan i befintligt
skick.

3.6

Prioritering av ansökningar

Förslag: Vid fördelning av statsbidrag ska Delegationen för
kommunal ekonomi i balans prioritera de kommuner eller
regioner som har en skattesats som överstiger den genomsnittliga
kommunala respektive regionala skattesatsen för riket.
Skälen för förslaget: Delegationen bör, bland de kommuner och
regioner som gett in en ansökan om bidrag och som bedöms ha en
svag ekonomi enligt definitionen i förordningen, prioritera de
sökande som har en skattesats som överstiger den genomsnittliga
kommunala respektive regionala skattesatsen för riket. En skattesats
som överstiger den genomsnittliga skattesatsen innebär att
sökanden kan ha begränsade möjligheter att höja skatten och
därigenom få medel för att kunna finansiera lämpliga åtgärder som i
förlängningen kan leda till ett förbättrat ekonomiskt läge. Därför är
det lämpligt att bidrag i första hand ges till dessa sökande.

3.7

Beslut om bidrag

Förslag: I ett beslut om bidrag ska Delegationen för kommunal
ekonomi i balans ange
1. bidragsbeloppets storlek,
2. vilken eller vilka åtgärder som bidraget ges för,
3. under vilken period åtgärderna ska vidtas,
4. hur och när del- och slutredovisning ska ske,
5. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte,
6. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 17 §,
och
7. vad som gäller i fråga om återbetalning enligt 18 § och återkrav
enligt 19 §.
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Bidraget ska få ges som hel- eller delfinansiering av åtgärder som
omfattas av ansökan och beviljas i mån av tillgång på medel.
Skälen för förslaget: Delegationen för kommunal ekonomi i
balans bör besluta om bidrag och de villkor som krävs för att syftet
med bidraget ska tillgodoses, dvs. att åtgärderna som ska vidtas leder
till att kommunen eller regionen når en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
Av beslutet bör det framgå med vilket belopp och för vilken eller
vilka åtgärder som bidraget beviljats. Det bör också framgå under
vilken period åtgärderna ska vidtas. Bidrag kommer sannolikt att
beviljas för olika typer av åtgärder beroende på situationen i den
enskilda kommunen eller regionen. Därför bör det överlämnas åt
delegationen att i samband med beslut om bidrag bestämma hur
redovisning ska se ut i det enskilda fallet. Om delegationen anser det
lämpligt bör beslutet även kunna omfatta en skyldighet för
kommunen eller regionen att komma in med delredovisning över
hur arbetet med åtgärderna fortskrider. Delegationen bör också få
ange andra villkor för bidraget om det är lämpligt för att tillgodose
bidragets syfte.
Bidraget bör kunna ges som hel- eller delfinansiering av åtgärderna och beviljas i mån av tillgång på medel.

3.8

Redovisning av mottaget bidrag

Förslag: Det ska krävas att den som har beviljats bidrag senast vid
den tidpunkt och på det sätt som anges i beslutet ska ge in
redovisning till Delegationen för kommunal ekonomi i balans.
En slutredovisning ska innehålla uppgifter om de vidtagna
åtgärderna och deras totala kostnad.
En delredovisning ska innehålla uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.
Skälen för förslaget: Uppföljning är en viktig del vid bidragsgivande och det är angeläget att de kommuner och regioner som
beviljas medel återrapporterar sina resultat. De åtgärder som bidrag
kommer ges för kommer dock sannolikt skilja sig åt mellan de
enskilda kommunerna och regionerna och det bör därför inte på
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förhand bestämmas vilken typ av redovisning som ska ges in. Det är
mer ändamålsenligt att överlåta åt delegationen att bestämma detta i
samband med beslutet om bidrag. Delegationen bör också kunna
styra när redovisningen ska ges in. Om delegationen bedömer det
som lämpligt bör beslut om bidrag också kunna förenas med villkor
om delredovisning. För att delegationen ska kunna bedöma hur de
beviljade medlen har använts bör en slutredovisning innehålla
uppgifter om de åtgärder som kommunen eller regionen har vidtagit
och deras totala kostnad. En delredovisning har dock ett annat syfte
och bör därför, i de fall sådan redovisning blir aktuell, inriktas på en
redogörelse över hur arbetet med genomförandet av de åtgärder som
bidraget avser fortskrider.

3.9

Utbetalning av bidrag

Förslag: Bidrag ska betalas ut av Kammarkollegiet.
En fjärdedel av bidraget ska betalas ut av Kammarkollegiet i
samband med att Delegationen för kommunal ekonomi i balans
beslutar om bidrag. Resterande del av bidraget betalas ut av
Kammarkollegiet efter att slutredovisning getts in till
delegationen. Utbetalningen ska göras senast två månader efter
att slutredovisningen getts in.
Skälen för förslaget: Utbetalning av bidrag bör administreras av
Kammarkollegiet efter besked från delegationen. Det är viktigt att
arbetet med åtgärderna påbörjas så tidigt som möjligt och
utbetalning av en del av bidraget ger kommunerna och regionerna
bättre förutsättningar för det. En fjärdedel av bidragsbeloppet bör
därför betalas ut till kommunen eller regionen i samband med
beslutet om bidrag. Resterande bidragsbelopp bör betalas ut efter att
kommunen eller regionen gett in en slutredovisning i enlighet med
anvisningarna i beslutet om bidrag. Eftersom en genomgång av en
slutredovisning och förberedelse för utbetalning är förenad med viss
administration bör delegationen och Kammarkollegiet få en rimlig
tid för denna hantering. Det är samtidigt viktigt att kommunerna
och regionerna inte behöver vänta alltför länge på utbetalning av
beviljade medel. Resterande bidragsbelopp bör därför betalas ut
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senast två månader efter att slutredovisningen getts in till
delegationen.

3.10

Återbetalningsskyldighet, återkrav och
överklagande

Förslag: Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska kunna
besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
bidraget av något skäl har beviljats på felaktig grund eller med för
högt belopp, helt eller delvis inte har utnyttjats, använts för annat
ändamål än det har beviljats för eller om ett villkor för bidraget
inte har följts. Av samma anledningar, ska en kommun eller
region vara återbetalningsskyldig.
På bidrag som krävs tillbaka ska dröjsmålsränta betalas. Ränta
ska betalas från och med den dag som infaller en månad efter det
att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.
Om en kommun eller region är återbetalningsskyldig ska
delegationen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget
tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl ska
delegationen få besluta att helt eller delvis sätta ned kravet på
återbetalning eller ränta.
Återkrav och ränta ska betalas in till Kammarkollegiet.
Beslut enligt förordningen ska inte få överklagas.
Skälen för förslaget: Det är angeläget att bidraget används för de
åtgärder som anges i beslutet och i enlighet med bidragets syfte.
Därför bör delegationen kunna besluta att medel inte ska betalas ut,
helt eller delvis, om bidraget har beviljats på felaktiga grunder eller
med för högt belopp, om det inte utnyttjats, om det använts för
annat ändamål än det har beviljats för eller om ett villkor för bidrag
inte har följts.
Delegationen bör också kunna besluta att en kommun eller
region ska bli återbetalningsskyldig för mottaget bidrag. De omständigheter som kan utgöra hinder för utbetalning bör också leda
till att mottagaren blir återbetalningsskyldig.
Dröjsmålsränta på återkravsbeloppet bör betalas av den som är
återbetalningsskyldig. Ränta bör betalas från och med den dag som
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infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats.
Räntesatsen bör vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta
med två procentenheter.
Delegationen bör däremot ha möjlighet att i särskilda fall besluta
om hel eller delvis eftergift av återkravet och räntan.
Beslut som delegationen fattar med stöd av den föreslagna
förordningen bör inte få överklagas.
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4

Ikraftträdande och upphörande

Förslag: Förordningen om tillfälligt statsbidrag för kommunala
åtgärder för en ekonomi i balans ska träda i kraft den 1 augusti
2021 och upphöra vid utgången av 2024.
Förordningen om ändring i förordning (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet ska träda i kraft den 1 augusti
2021.
Bedömning: Det behövs inte några övergångsbestämmelser.
Skälen för förslaget och bedömningen: Förordningarna bör
träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara tidigast den
1 augusti 2021. Förordningen om tillfälligt statsbidrag för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans bör upphöra att gälla
vid utgången av 2024, vilket bör framgå av förordningen.
Det behövs inte några övergångsbestämmelser.
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Konsekvenser

5.1

Syfte och alternativa lösningar

Syftet med förslaget om statligt bidrag till vissa kommuner och
regioner är att dessa ska kunna genomföra omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
Ett alternativ till det förslag som framgår av den föreslagna
förordningen skulle kunna vara att bidrag fördelas till de kommuner
och regioner som regeringen anser är i störst behov av bidrag. Ett
annat alternativ skulle kunna vara att fördela bidraget i kronor per
invånare till de kommuner och regioner som ansökt om bidrag.
Dessa alternativ kan dock inte anses uppfylla syftet med bidraget,
dvs. att kommuner och regioner ska vidta åtgärder för att nå en
ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Kommuner och
regioner som ansöker om bidrag för att vidta åtgärder bör rimligtvis
vara mer motiverade att genomföra de åtgärder som krävs. En
fördelning i kronor per invånare skulle kunna leda till att
befolkningsmässigt mindre kommuner och regioner skulle behöva
finansiera nödvändiga åtgärder med egna medel och den procentuella
bidragsandelen skulle därmed kunna bli lägre för sådana kommuner
och regioner jämfört med större kommuner och regioner. Vissa
typer av åtgärder borde kosta lika mycket, eller i varje fall inte vara
proportionella, oavsett kommunstorlek. Bidrag bör därför ges till
kommuner och regioner med svag ekonomi, som ansöker om bidrag
för att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
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5.2

Offentligfinansiella konsekvenser

I budgetpropositionen för 2021 föreslogs att 250 miljoner kronor
avsätts årligen under perioden 2021–2024 för statligt bidrag till vissa
kommuner och regioner. Det kommunala balanskravet understödjer
överskottsmålet för staten, och välskötta finanser i kommuner och
regioner bidrar till att detta kan nås. Omstrukturerings- och
effektiviseringsåtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk
hushållning i kommunsektorn bidrar därmed till att de finanspolitiska målen kan nås.

5.3

Konsekvenser för kommuner och regioner

Förslaget innebär att det kommer att bli frivilligt för kommuner och
regioner att ansöka om bidrag för omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder. Det innebär inga nya ålägganden för
kommunsektorn och det inskränker därför inte den kommunala
självstyrelsen. Den kommunala finansieringsprincipen blir därmed
inte heller tillämplig.
Förslaget förväntas stärka den kommunala ekonomin på såväl
kort som lång sikt. Det kan också leda till att synliggöra goda
exempel på åtgärder som kan främja en ekonomi i balans och en god
ekonomisk hushållning.
Förslaget innebär ett nytt riktat statsbidrag till vissa kommuner
och regioner. Trots att bidrag till kommunsektorn i första hand bör
ges i form av generella statsbidrag är detta bidrag motiverat bl.a. till
följd av syftet med bidraget, att det är begränsat till vissa kommuner
och regioner samt att det är tidsbegränsat.

5.4

Konsekvenser för övriga

Enligt förslaget ska ett särskilt beslutsorgan, Delegationen för
kommunal ekonomi i balans, inom Kammarkollegiet pröva frågor
om det föreslagna bidraget. Eftersom det för närvarande inte finns
ett sådant beslutsorgan innebär förslaget att det kommer att behöva
inrättas ett sådant inom Kammarkollegiet för detta ändamål. Detta
kommer att medföra ökade kostnader för Kammarkollegiet och
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myndigheten kan komma att behöva kompenseras för dessa
kostnader.
Förslaget väntas i övrigt inte påverka statliga myndigheter eller
de allmänna förvaltningsdomstolarna. Förslaget väntas inte heller
påverka sysselsättningen. Vidare bedöms förslaget inte ha några
effekter för företag, miljön eller jämställdheten. Förslaget är
förenligt med EU-rätten.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Dnr

2021-04-16

KS/2021-000135

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

Kommunfullmäktige

Arvode för ordförande i Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att arvode till ordförande i Samordningsförbundet Härnösand – Timrå
fastställs till 5 procent av heltidsarvode för förtroendevalda inom
Härnösands kommun.
Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har efterfrågat beslut avseende
arvode till förbundets ordförande. Enligt förbundets stadgar är det
Härnösands kommunfullmäktige som beslutar om saken men i gällande
reglemente finns inget nämnt om detta. Ärendet ligger hos
kommunstyrelsen för beredning innan beslut i fullmäktige.
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverkas av beslutet.
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverkas av beslutet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Tydliga regler avseende arvoden och ersättningar bidrar till kommunens
övergripande mål om en stabil och välskött ekonomi.
Beslutsunderlag

Anna Bostedt
Kanslichef

Jeanette George
Kommunsekreterare

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218
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Datum

2021-03-17
Kommunstyrelseförvaltningen

Dnr 2019-000546

Kommunstyrelsen

Förslag till upprättelse för kvinnor
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå e-förslaget,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en konstnärlig
gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i
samband med häxprocesserna, samt
att reservera 500 000 kr i kommunstyrelsens budget för 2022.
Beskrivning av ärendet
Ett e-förslag ”Förslag till upprättelse” har lämnats med önskan om en
upprättelse för de kvinnor som mördades i samband med Häxprocesserna på
1600-talet.
Livsöden, berättelser och perspektiv från kvinnor, barn, minoriteter och
grupper som haft svag social status har generellt varit mindre synliga i
historieskrivningar då dessa oftast skrivits utifrån ett makthavarperspektiv
som dominerats av män.
Härnösands kommun delar förslagsställarnas syn om vikten av att synliggöra
olika delar av historien, i synnerhet de vars liv och berättelser dolts och inte
getts plats och utrymme i det offentliga rummet. Ett jämställdhetsperspektiv
och ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra beslut som fattas i
Härnösands kommun.
Mandat för att ge en upprättelse till en orättvist behandlad part anstår den
part som varit ansvarig för kränkningen. Vid tiden för morden av offren för
häxprocesserna som ägde rum i Härnösand och på andra platser i Sverige
styrdes landet av en annan beslutsorganisation. Kommunorganisationen
bildades långt efter att morden ägt rum. Så även om morden rent geografiskt
ägde rum i Härnösand har inte Härnösands kommun som organisation
mandat att ge upprättelse.
Förslaget innehåller flera yrkanden som nedan beskrivs och bemöts.
Yrkande 1:
Kommunen fattar beslut om att bygga ett minnesmärke på torget i
Härnösand för att hedra kvinnor och andra offer för häxprocesserna i och
omkring Härnösand på 1600-talet.
Svar:
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Kommunstyrelseförvaltningen

2021-03-17

Torget är en naturlig samlingsplats i Härnösands där en rad aktiviteter äger
rum under året, föreningsaktiviteter, torghandel, serveringar och allmänna
samlingar osv, utöver det använder samhällsviktiga transporter torgytan vid
behov.
På Härnösands torg finns flera konstnärliga utsmyckningar, den nyaste är en
hyllning till Alfhild Agrells konstnärliga gärningar, verket består av fyra
fristående delar och ramar in torget. Där finns också första delen av
konstverket Evolution, de andra två delarna är placerade på Mellanholmen
och syns genom siktlinjen mellan Konsthallen och residenset.
En ny cykelväg som sträcker sig rakt över torget planeras att byggas som
även den tar en del av torgets yta i anspråk.
Det är viktigt att torget fortsätter att vara en öppen mötesplats för invånare
och besökare i Härnösand. Att placera fler permanenta installationer på
torgets förhållandevis lilla yta begränsar det fria rörelseutrymmet.
Goda livsmiljöer finns i Härnösands alla kommundelar och det ska också
vara möjligt att ta del av kultur oavsett var en bor i kommunen. Att placera
utsmyckningar på olika platser i staden och i olika delar av kommunen
stärker detta. Om en konstnärlig gestaltning ska uppföras föreslås därför att
ett arbete görs för att identifiera den bästa lämpade platsen för det.
Yrkande 2:
Kommunen även fattar beslut om att ta fram den naturliga kallkälla som
plomberad finns under torget och möjliggör att man kan dricka brunn från
denna källa i samband att man gör en vacker utsmyckning av minnesmärket.
Svar:
Samhällsförvaltningens bedömning är att det är en oerhört svår och
resurskrävande insats som de avråder från pga. de stora djupet till vattnet och
de konsekvenser den föreslagna åtgärden kan föra med sig, ex påverkan på
fastigheter och andra installationer på torget.
Den samlade bedömningen från kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsförvaltningen är att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på
torget för en kallkälla och tillhörande konstverk/minnesmärke på torget.
Enligt ovan föreslås att ett eventuellt konstverk/minnesmärke placeras på
annan lämplig plats i kommunen.
Yrkande 3
Kommunen fattar beslut om att låta konsthallintendenten utlysa en
internationell tävling där vem som helst kan få vara med och bidra med ett
förslag. Segrande konstnär får en symbolisk summa men framförallt den
hedrande uppgiften att få sitt verk uppfört för framtida generationers väl och
ve.
Svar:
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När kommunen upphandlar konst genomförs detta på ett sätt som stödjer den
fria konsten och konstnärernas arbetsvillkor, samtidigt som vi följer
generella inköpsregler och interna policys.
Upphandling och inköp regleras i ”Riktlinjer för upphandlingar och inköp i
Härnösands kommun”. Utöver den finns ytterligare en riktlinje som avser
inköp och upphandling av konst ”Riktlinjer för Härnösands kommun
konstverksamhet och konstinköp”.
Utformningen av processen för upphandling av konst baseras på KRO:s
(konstnärernas riksorganisation) rekommendationer för konstnärliga
gestaltningsuppdrag.
Vid inköp av all konst ska kommunen främja konstnärernas roll och
arbetsvillkor. Anlitade yrkesverksamma konstnärer ersätts enligt avtalsenliga
rekommendationer från KRO.
För att kunna lämna anbud ska konstnärer uppfylla krav på professionalitet
enligt KRO:s kriterier.
Yrkande 4
Kommunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av politiker (t ex
kommunalråd och oppositionsråd) och medborgare i samma diversitet som
de som avrättades dvs fyra män och 36 kvinnor i spridda åldrar som
bestämmer vilket av förslagen som är bäst.
Svar:
Enligt riktlinjen för konstinköp av fast konstnärlig gestaltning/utsmyckning
sätts en kommitté samman där olika sakkunniga ingår, t ex konstnärlig
kompetens, upphandlingskompetens inkl LOU (lagen om offentlig
upphandling), sakkunnig inom bygglov och markhantering.
Kommittén väljer ut ett antal konstnärer för eventuellt skissuppdrag och
senare utsmyckningsuppdrag utifrån anbud eller intresseanmälningar.
Förslaget godkänns av stadsarkitekt och fastighets/markägare.
Principen om armlängds avstånd tillämpas, vilket bl. a innebär att inga
politiker medverkar i beslut om konstinköp.
Vid upphandling av konstnärlig gestaltning är den konstnärliga kvaliteten
överordnad andra urvalskriterier. Offentliga beställare är skyldiga att
upprätthålla konstnärlig frihet.
En process kan initieras där medborgare erbjuds att medverka i det
slutgiltiga beslutet. En sådan process kan t ex innebära att kommittén väljer
ut tre likvärdiga konstverk som sedan medborgana får rösta mellan.
Yrkande 5
Kommunen upprättar en handlingsplan för hur kvinnohistoria kan lyftas och
bli en del av vår besöksnäring.
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Svar:
Förslagsställarna har utöver sina yrkanden även bifogat ett dokument ang
bildandet av en stiftelse samt förslag till kvinnominnesapp, som besvaras
under detta svar, då vår tolkning är att dessa kompletterande förslag i viss
utsträckning hänger samman med yrkandet.
I förslaget ingår bildandet av en stiftelse. För att starta stiftelse måste det
finnas en stiftare och ett kapital för stiftelsen att förvalta. Hur finansieringen
av stiftelsens föreslagna verksamhet ska ske eller vem som ska vara stiftare
framgår inte av förslaget.
Förslagsställarna vill även att Härnösands kommun köper en tjänst av dem
”kvinnominnesapp” till en kostnad av 14,500 kr exkl moms, samt ytterligare
7 000 exkl moms för engelsk version. Kostnaden avser en kvinnas historia
och ska därför multipliceras med antalet kvinnor som blev avrättade samt
ytterligare dryga 30 st. namngivna kvinnor som gjort avtryck i Härnösand.
Även om idén är intressant måste Härnösands kommun följa lagstiftning om
offentlig upphandling, vilket gör att det inte är möjligt att bifalla förslaget
och på så sätt föregå kravet på upphandling.
En rad insatser och aktiviteter sker för att synliggöra olika delar av historien,
kulturmiljöer och kulturarv, detta sker via olika aktörer bl a biblioteken,
arkiven och Västernorrlands museum eller i samarbete med dem. Olika
digitala lösningar för tillgängliggörandet av besöksmål byggs ut
kontinuerligt, t ex Höga Kusten appen som lanserades under 2020 och som
fortlöpande utökas med mer information, i appen finns bl a guider till olika
historiska miljöer. För att underlätta för besökare fokuserar Härnösands
kommun på att fylla de digitala kanaler vi har med mer innehåll snarare än
att skapa fler digitala kanaler.
På harnosand.se finns Härnösands historia beskriven, från 6500 före Kristus
till 2000-talet, det är av naturliga skäl övergripande då den omfattar ett långt
tidsspann, men kan byggas ut med mer information om resurser avsätts.
Yrkande 6:
Kommunen sammankallar biskop, landshövding och kommunledning för att
i samråd besluta hur ceremonin för att inviga Kvinnominnet skall utformas.
Svar:
Härnösand kommun kan bjuda in representanter från olika verksamheter till t
ex invigningar och vernissager och även ställa frågan om dessa vill
medverka till programmet. Däremot kan inte andra myndigheters närvaro
eller deltagande förutsättas.
Socialt perspektiv
En konstnärlig gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som
avrättades i samband med häxprocesserna synliggör historien och bidrar till
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att fler berättelser tar plats i det offentliga rummet. Gestaltade livsmiljöer
med estetiska och konstnärliga värden, ökar trivseln och därmed människors
livskvalitet.
Ekologiskt perspektiv
Agenda 2030 Globala mål nr 5 Jämställdhet, nr 10 Minskad ojämlikhet, nr
16, Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Den konstnärliga gestaltningen reserveras i kommunstyrelsens budget för
2022.

Beslutsunderlag
E-förslag - Förslag till upprättelse en kvinnominnesapp
Medborgarförslag – Kvinnominne Härnösand
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning, 2020-10-13 § 56
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning, 2020-11-06 § 68

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Elisabeth Oxelhöjd
Kulturchef
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Förslag till upprättelse

En kvinnominnesapp
En ljudkoordinat på högst 6 minuter läggs ut i den byn som den avrättade kvinnan kom ifrån.
Hon ska få komma hem. Tekniken som används är en applikation i telefonen som visar dig vart
du ska gå, en app som navigerar med hjälp av GPS och kartfunktionen. När du kommer in i en
viss geografisk zon öppnas berättelsen. Alla historier kommer även att ligga på en offentlig
hemsida så att alla som inte kan ta sig till platsen kan lyssna.
Ljudfilen börjar med en kulning. Kulning är en symbolisk ton för vår bortglömda kvinnohistoria.
Därefter kommer en minnesberättelse om kvinnans öde och vad vi vet om henne, där även de
andra kvinnorna som fanns i byn som fick andra straff kan omnämnas. Barnen som var
inblandade ska även de rentvås och få upprättelse för de oförstånd man utsatte dem för, vilket
ledde till att de ibland kunde skicka sina mödrar och systrar i döden. Ett trauma som levde i
många generationer.
Kvinnorna ska kläs av eventuella epitet, ord som ”Stor-Malin”, ”Rump-Margareta”, ”Elisabeth
Uppnäsa”. Det ska vara ett värdigt kvinnominne. Hon ska även kläs av bilden av att hon var en
mans ”någonting”, att det var Nils Eriksons piga eller Olof Månsons änka man avrättade osv. Hon
ska beskrivas som att hon var gift med Olof Månson och arbetade hos Nils Erikson.
Därefter ber vi henne om förlåtelse för det som skett. Vi rentvår hennes namn och bekräftar att
hon var oskyldig och att det var samhället som hade gjort fel och inte hon. Upprättelsen avslutas
med en ljus och vacker gåva till hennes minne (sång, dikt, kulning…). Vi ber lokala artister,
sångare och poesiläsare i regionen att åta sig ett ideellt hedersuppdrag genom ta sig an en
kvinna var och till hennes minne sjunga, läsa eller lämna en form av ljus minnesgåva. På det
sättet lämnas ett vackert ljust avtryck i landskapet till hennes minne.
För att inte kvinnominnet i Ångermanland ska präglas av ond bråd död så innehåller också
förslaget att lägga in alla kvinnor som gjort avtryck i vår historia och sin bygd. Se bilaga.

Stiftelsen för kvinnominne
Om förslaget för upprättelsen godtas skapas en stiftelse för kvinnominne. En stiftelse som
förvaltar och sköter upprättelsen, som ser till att kvinnominne vårdas på ett värdigt, vackert sätt
och att kunskap om kvinnans roll i historien sprids. Stiftelsen tar även över Kvinnominne i
Näsåkers roll att förvalta Birgitta Onsells forskningsmaterial.
Stiftelsens verksamhetsområden:


Upprättelse



Utbildning kring kvinnohistoria



Kvinnominnesappen



Kvinnohistoriska frukostar/AW



Framtagande av skolundervisningsmaterial



Uppbackning av kvinnojourer



Verka för den globala rörelsen He for she - She for he



Söka samverkan med kvinnor i Svenska kyrkan

Besöksnäring
Upprättelsen har INTE som syfte att skapa besöksnäring men turismen kommer att påverkas
positivt av kvinnominnesappen. Den uppfyller de kriterier som Kairo Futures omvärldsanalys
sätter som de sex viktigaste när det gäller turism 2020-2030.
1. Det naturliga (naturen och landsbygden)
2. Det meningsfulla
3. Det spektakulära
4. De utvecklande
5. De som kittar oss samman
6. Det långsamma (cykel, vandring)

Kostnad för varje upprättad kvinna
14 500: - exkl. moms
Beloppet 14 500: - exkl. moms per livsöde innehåller:
Kulning, koordinering av ljudfilen, inspelning, forskningsmaterial och genomgång av de
transkriberade domarna tillsammans med Sture Norberg, projektledning, berättande text,
ljudbearbetning, en uppsamlande historieportal, datasupport, uppmätning av GPS-koordinat,
teknik och uppdatering av teknik, avsättningar för att kunna byta ut tekniken om fem år då vi
inte kan förutspå hur digitala verktyg ser ut då. Ljudfilerna och koordinaterna kommer att hålla i
evighet men tekniken som bär ut dem kommer att ändras och behöver bytas ut och uppdateras
mot mjukvaran i Android och Iphone varje månad. Största delen av ljudfilen med upprättelse
består av ideellt arbete.
För 7000: - exkl. moms extra skapas också en ljudfil på engelska.

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Andreas Sjölander
den 26 februari 2020 17:05
Bengt Göran Norlander; Johanna Laine; Jeannette George; Petra
Norberg
centraldiariet@harnosand.se
Fwd: Medborgarförslag KVINNOMINNE HÄRNÖSAND
88210273_488214988748301_5801606875287912448_n.jpg;
ATT00001.htm; Medborgarförslag 200226.pdf; ATT00002.htm;
Personer som skrivit under uppropet - Kvinnominne.pdf; ATT00003.htm

Översänder ett medborgarförslag om KVINNOMINNE. Jag har meddelat att instrumentet
medborgarförslag är avskaffat och vi inväntar instrumentet e-förslag.
Mvh
Andreas Sjölander
Vidarebefordrat brev:
Från: Nordic Noise Movement <nordicnoisemovement@gmail.com>
Datum: 26 februari 2020 14:52:23 CET
Till: Andreas Sjölander <andreas.sjolander@harnosand.se>
Ämne: Medborgarförslag KVINNOMINNE HÄRNÖSAND

Hej Andreas!
I bifogad fil nedan finner du ett medborgarförslag från Härnösandsborna,
samt bilaga från oss i Nordic Noise Movement.
Vi ser fram emot fortsatt arbete!
Med hopp och värme,
Anna Vild
www.nordicnoisemovement.com

Medborgarförslag Kvinnominne Härnösand
1674-1675 skedde den största rättskandalen i Nordens historia då häxprocesserna löpte som en
eld genom Härnösands stift (superintendentia) där ca 700 personer anklagades varav 95 % var
kvinnor. Sammanlagt vet vi att 125 personer, i första hand kvinnor avrättades.
Historien om vad som hände innehåller alla de mörka sidor som finns hos mänskligheten. Både
bland överhet och vanliga medborgare. Men vi kan använda historien till att förändra och ha
fokus på att ta fram det bästa hos oss människor
Vårt medborgarförslag syftar till just det. Genom att ge de oskyldigt dömda och avrättade
kvinnorna upprättelse genom ett minnesmärke lyfter vi fram skönhet, ljus, läkning och hopp om
framtiden. Det blir en plats som människor vallfärdar till för att hämta kraft. En plats som
påminner oss om att leva värdigt och respektera varandra. En plats som ska försäkra oss om att
något liknande aldrig får ske i ett upplyst samhälle.
Vi tror att den bästa formen för ett minnesmärke är att sätta den så centralt som möjligt, helst på
torget som är stadens hjärta. Vad kan vara viktigare än ljus, skönhet och hopp i ett hjärta. Vi vet
också att ljus och vatten är tidlösa symboler som väcker dessa krafter i människor.
Den kallkälla som finns under torget i Härnösand har tidigare varit den källåder man tagit
dricksvatten från, så vattenkvalitén är dokumenterat god. För 20 år sedan testade vattnet och
man ansåg att källans vatten var så bra och naturligt filtrerad att man absolut skulle kunna
dricka brunn från den. Men av olika skäl blev det aldrig av.
Kopplingen till historien är också att man förr trodde att det bodde feminina väsen i källorna
som man bad och offrade till. Källan på torget är centrerad mittemellan de två platser där
kvinnorna satt fängslade i väntan på avrättning. Därför är den ännu ett sätt att hedra dessa
kvinnor på.
Till historien hör också att källkulturen går tillbaka till stenåldern. I 20 000 år har människor
sökt sig till källor av olika skäl.
Nils Gissler som var Härnösands och Norrlands första läkare, öppnade flera källor på 1700-talet
för han såg hur illa människor for av att inte ha tillgång till källkulturen. Så även det är ett sätt
att hedra gårdagens, dagens och framtidens människor.

Vi yrkar därför att:
•

kommunen fattar beslut om att bygga ett minnesmärke på torget i Härnösand för att
hedra kvinnor och andra offer för häxprocesserna i och omkring Härnösand på 1600-tale

•

kommunen även fattar beslut om att ta fram den naturliga kallkälla som plomberad
finns under torget och möjliggör att man kan dricka brunn från denna källa i samband
att man gör en vacker utsmyckning av minnesmärket.

•

kommunen fattar beslut om att låta konsthallintendenten utlysa en internationell
tävling där vem som helst kan få vara med och bidra med ett förslag. Segrande konstnär
får en symbolisk summa men framförallt den hedrande uppgiften att få sitt verk uppfört
för framtida generationers väl och ve.

•

kommunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av politiker (t ex kommunalråd och
oppositionsråd) och medborgare i samma diversitet som de som avrättades dvs fyra män
och 36 kvinnor i spridda åldrar som bestämmer vilket av förslagen som är bäst.

•

Kommunen upprättar en handlingsplan för hur kvinnohistoria kan lyftas och bli en del
av vår besöksnäring.

Vi tror också att det vore en styrka att även nyanlända kvinnor från hederskulturer deltar i diskussionen om
Kvinnominnet. På det sättet skapas ett mervärde när det gäller integration där vi visar hur viktig det är att hedra
kvinnominne och att våld mot kvinnor aldrig under några omständigheter är acceptabelt.
Det finns också en poäng att kommunalråd och oppositionsråd sitter med i gruppen som bestämmer. Det skickar
signaler om att vi skapar gemensam kraft och står för samarbete. Det skapar också en trygghet och stabilitet när
förankringen finns mellan medborgare och politiker.

•

kommunen sammankallar biskop, landshövding och kommunledning för att i
samråd besluta hur ceremonien för att inviga Kvinnominnet skall utformas.

Nordic Noise Movement 2020 genom
Anna Vild
E-post: hej@annavild.se
https://nordicnoisemovement.com/

Kontaktpersoner i Härnösand:
Kjell Fhinn

kjell@fhinn.se

070-6048247

Lisette Karlsson

karlsson.lisette@gmail.com

0735-401537

Lovisa Fhinn

fhinn94@gmail.com

076-7760942

Johan B Eriksson

flygjohan@hotmail.com

070-5277667

Torbjörn Adervall

tobbe.a56@outlook.com

070-3922129

info@sofiainstitutet.se

070-6434732

Om källan:
Agneta Nyholm

Följande medborgare från Härnösands kommun stöder detta Medborgarförslag:

Catja Moberg
Berit Norberg
Eva Forström Mörner
Johanna Vikman
Kjell Finn
Lena Östman
Margareta Wiklund
Jeanette Gunnarsson
Monica Dahlback
Julia Eriksson
Linda Lundberg
Isedora Skogström
Ida Skogström
Marja Bennett
Johnny Rolf
Lars Göran Bjermert
Petter Hamren
Rolf Byström
Anna Sara Ekenberg
Bo Lundin
Chatrine Lundmark
Lisette Karlsson
Hasse Hörnberg
Linda Puumala
Susanne Eriksson

Nathalie Johansson
Harald Pettersson
Cathrine Rehnström
Anders Engqvist
Anki Grip
Ylva Liropeya
Siv Högström
Ann Ohlsson
Hans Vikman
Emelie Grundel
Erica Hasslar
Carina Källman
Frida Stridbar
Mikael Kehman
Helena Frost
Eva-Lena Johansson
Linn Lundgren
Dagmar Asp
Berit Borg
Aya Norgren
Birgitta Borg Sevedsson
Berit Norberg
Jeanette Billström
Anna Olsson
Erika Edmark
Ulla Hellman
Karin Jacobsson

Agneta Andersson
Runa Ödlund
Mirja Wänglund
Sofia Nilsson
Kirsi Wahlström
Jessica Wettstrand
Johanna Westerlund
Elisabeth Mäller
Lo Högberg
Adelina Ahlberg
Ellenor Göransson
Malin Harju
Johan Harju
Sanna Norrvidd
Elisabeth Kihlberg
AnnaCarin Löfgren
Katarina Dahlbom
Bosse Sjödin
Malin Nordin
Carita Bodin
Linda Luna
Eva Forsström
Agneta Is
Brandy Litmanen
Marie Westerlund
Cecilia Nordlund
Lina Lindberg

Marie Louise Andersson
Ylva Aller
Carina Puronen
Anna Dahlberg
Lena Fällström

Förslaget stöds även av den rikstäckande organisationen NNM2020 som idag består av över 2300
personer som skrivit under för att det här medborgarförslaget i Härnösand ska bli verklighet (se
bilaga).

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-30 12.10.39 rebecca@rubyrose.se

Rebecca Tiger, Hölö

2020-01-30 16.06.54 hella@haxanstradgard.se

Hella Nathorst-Böös, Stockholm

2020-01-30 16.27.35 kristina@urbangoddess.se

Kristina Turner, Stockholm

2020-01-30 18.10.58 jannica@jannicahoney.com

Jannica Honey Skottland

2020-01-30 19.51.40 erika@nordiclightmedia.com

Erika Mikaelsson Sami Land

2020-01-31 00.21.12 nicolina.popko@gmail.com

Malmö

2020-01-31 00.22.13 nicolina.popko@gmail.com

Nicolina Popko Malmö

2020-01-31 00.38.00 sophievonmatern@gmail.com

Sophie von Matérn, Stockholm

2020-01-31 00.57.46 johanna_hansson@hotmail.com

Johanna Hansson Göteborg

2020-01-31 03.15.50 johannalandberg73@gmail.com

Johanna Landberg, Göteborg

2020-01-31 04.53.06 sara.p.nordlander@gmail.com

Sara Nordlander Stockholm

2020-01-31 07.37.23 robthehob@outlook.com

Robert ”Rob Rob” Lindberg Stockholm

2020-01-31 07.58.26 fridalazarov@gmail.com

Frida, Västerås

2020-01-31 08.20.34 forsstrom.fia@gmail.com

Fia Forsström, Karlholmsbruk

2020-01-31 08.20.45 nouase@hotmail.com

Manu Tiger, Hölö

2020-01-31 08.26.12 marita@lemming.me

Marita Lemming, Mariestad

2020-01-31 08.44.46 kerdnerd@hotmail.com

Cecilia Ekholm, Stockholm

2020-01-31 08.49.40 sandrahinders@hotmail.com

Sandra Hinders, Trollhättan

2020-01-31 09.04.30 elinssons@live.se

Elin Håkansson, Hasslö

2020-01-31 09.08.21 Persson.K46@gmail.com

Anderslöv Skåne

2020-01-31 09.11.39 elinakarsna@gmail.com

Elina Karsna Åtvidaberg

2020-01-31 09.13.12 emma.malmsten@gmail.com

Emma Malmsten, Lund

2020-01-31 09.19.32 idadanielsbacka@gmail.com

Ida Danielsbacka, Karis, Finland (uppvuxen i Örnsköldsvik)

2020-01-31 09.22.46 lindtherese@hotmail.se

Therese Lind, Varberg

2020-01-31 09.24.55 skrivstina@gmail.com

Stina Ekström Öland

2020-01-31 09.24.58 nhvengaard@gmail.com

Nemo Hvengård

2020-01-31 09.28.07 stjarnogafilm@gmail.com

Siri Löf Molkom

2020-01-31 09.28.14 info@annaviktorias.se

Anna-Viktoria, Stockholm

2020-01-31 09.30.11 linaregner30@hotmail.com

Caroline Regnér Linköping

2020-01-31 09.34.55 inhuit@gmail.com

Drvnik, Malmö

2020-01-31 09.35.12 johanna.marie.nordin@gmail.com Johanna, Sundsvall
2020-01-31 09.37.19 esussie@hotmail.com

sussie enochsson eslöv

2020-01-31 09.43.51 sarahhald04@live.dk

Sarah Hald, København

2020-01-31 09.44.53 malin.kraft@intumind.se
2020-01-31 09.45.27 louise.angeby@gmail.com

Louise Ängeby, Stockholm

2020-01-31 09.47.31 stinaandersson61@hotmail.com

Stina Andersson Östhammar

2020-01-31 09.47.58 kjell@fhinn.se

Härnösand

2020-01-31 09.48.37 kjell@fhinn.se

Härnösand Kjell Fhinn

2020-01-31 09.49.17 ania@gaialife.se

Ania Munay Fjärås

2020-01-31 09.51.57 kajsanorrby@hotmail.com

Kajsa Norrby Hoverberg

2020-01-31 09.52.11 marita.sandersson@gmail.com

Bredared

2020-01-31 09.53.15 barbrodalundh@gmail.com

BarbroDalundh 17234 Sundbyberg

2020-01-31 09.54.34 wictoria.hill72@gmail.com

Victoria, Göteborg

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 09.55.00 amsitramsi@hotmail.com

Amanda Sjögren, Simrishamn

2020-01-31 09.55.00 helenasalminen@yahoo.com

Helena Salminen Sala

2020-01-31 09.56.19 contact.evelingyllenram@gmail.comEvelin Gyllenram, Umeå
2020-01-31 09.56.34 linda.h.sundstrom@gmail.com

Linda Sundström, Karlstad

2020-01-31 09.59.57 lizadaquini@hotmail.com

Liza Daquini Stockholm

2020-01-31 10.00.21 jenny@nattfly.se

Jenny Hedin, Stockholm

2020-01-31 10.02.37 mira.lindgren@gmail.com

Mira Lindgren, Farsta

2020-01-31 10.04.00 moa_pe@hotmail.com

Moa Lundström, Skellefteå

2020-01-31 10.05.06 carina.nygren1@gmail.com

Carina Nygren Uppsala

2020-01-31 10.05.26 petraeleonora@gmail.com

Petra Eleonora Eriksson Järna

2020-01-31 10.07.21 mail@vanjalindberg.se

Vanja Lindberg, Enskede

2020-01-31 10.08.41 welundstrom@gmail.com

Wilma Lundström - Ekenäs, Finland

2020-01-31 10.11.51 tesserik@gmail.com

Therese Eriksson Uppsala

2020-01-31 10.16.28 heniemossberh@msn.com

Henriett Mossberg Uppsala

2020-01-31 10.19.09 Petrasmedborn@hotmail.com

Petra Smedborn, Mora

2020-01-31 10.20.02 lisa@hardne.se

Lisa Härdne, Karlstad

2020-01-31 10.21.33 Info@hellmanrh.se

David Hellman Varberg

2020-01-31 10.23.01 i.frykman@gmail.com

HÄRNÖSAND

2020-01-31 10.25.58 lightworker92@hotmail.com

Johanna Martin Umeå

2020-01-31 10.27.01 malin@ecobina.se

Malin Lindgren Kåge

2020-01-31 10.27.46 emelie@fam-berg.net

Emelie Styrén Berg Ljungskile

2020-01-31 10.28.18 rocy13444@gmail.com

Alex Jansson, Järna

2020-01-31 10.30.57 britt-marie.backman@telia.com

Britt-Marie Bäckman född i Halmstad

2020-01-31 10.31.28 anci.skold@gmail.com

HÄRNÖSAND

2020-01-31 10.32.04 ostman.lena@gmail.com

Lena Östman Härnösand

2020-01-31 10.32.11 margaretha.wiklund@hotmail.com Margaretha.Wiklund Härnösand
2020-01-31 10.33.46 glamon@hotmail.com

Kristina Sjöberg, Stockholm

2020-01-31 10.38.30 cri.unity@gmail.com

Christina Bergkvist Skellefteå

2020-01-31 10.42.31 maria.sjolund.72@gmail.com

Maria Sjölund Uppsala

2020-01-31 10.44.24 idaatandin@gmail.com

Ida Stockholm

2020-01-31 10.46.27 michi.rogen@gmx.at

Michaela Rogen (Innsbruck, Österrike) Åsa, Kungsbacka

2020-01-31 10.49.02 becca.neumann@gmail.com

Becca Neumann, Stockholm

2020-01-31 10.49.52 danielwijk@live.com

Daniel Wijk, Bromma

2020-01-31 10.50.18 shojane@hotmail.com

Jane Lundqvist Solna

2020-01-31 10.50.43 misumi_wear@yahoo.se

Stina Collin Brottby

2020-01-31 10.54.05 yvonneledin31b@gmail.com

Yvonne Ledin Tynningö

2020-01-31 10.55.45 madelaine.bentesjo6@icloud.com Madelaine Solna
2020-01-31 10.57.13 klara_wiksten@yahoo.se

Klara Wiksten, Stockholm

2020-01-31 10.57.55 backtimjans@gmail.com

Järved

2020-01-31 10.59.46 tinadehex@hotmail.com

Västmanland

2020-01-31 11.04.05 linapetersdotter@gmail.com

Västerfärnebo

2020-01-31 11.04.28 ingegedlundgren@gmail.com

Inge-Gerd Lundmark Skellefteå

2020-01-31 11.05.21 nicolaspettersson@gmail.com

Linköping

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 11.05.35 jeanette.gunnarsson@live.se

Jeanette Gunnarsson Älandsbro

2020-01-31 11.07.05 bergstrom.ylva@gmail.com

Ylva, Norrköping

2020-01-31 11.07.24 ae79sthlm@live.se

Anna Eriksson Rimbo

2020-01-31 11.08.28 karinina.h@gmail.com

Karin Hårdstedt, Stockholm

2020-01-31 11.11.25 amy.am.owen@hotmail.com

Amy Owen Harper Gnesta

2020-01-31 11.12.09 nilssonjulia33@gmail.com

Julia Nilsson, Varberg

2020-01-31 11.13.06 malin.l.wennergren@gmail.com

Malin Wennergren, Arbrå

2020-01-31 11.14.07 hej@annavild.se

Anna Vild VARBERG

2020-01-31 11.15.14 diane@ektv.nu

Ängelholm

2020-01-31 11.15.46 gudamegin64@gmail.com

Peter Kåhl Märsta

2020-01-31 11.16.38 beatriceohman_@hotmail.com

Beatrice Oxskär, Hudiksvall

2020-01-31 11.18.16 hoglunden@gmail.com

Bor i Storvreta Uppväxt i Kallhäll

2020-01-31 11.19.01 ulrsta@gmail.com

Henån

2020-01-31 11.19.19 hoglunden@gmail.com

Karin Höglund-Storvreta Uppväxt i Kallhäll

2020-01-31 11.19.27 ellen.hoglund@hotmail.com

Ellen Höglund, Nynäshamn

2020-01-31 11.20.17 gunilla@thomsson.net

Gunilla Thomsson Gävle

2020-01-31 11.21.42 Thiril@hotmail.com

Susanne Karlsson Sölvesborg

2020-01-31 11.21.48 est.norberg@gmail.com

Sture Norberg, Härnösand/Enskede

2020-01-31 11.24.07 iamtess74@gmail.com

Teresa Hagert Vaxholm

2020-01-31 11.25.36 iamtess74@gmail.com

Teresa Hagert Vaxholm

2020-01-31 11.25.53 kattelinen@hotmail.com

Katrin Mandl, Uppsala

2020-01-31 11.26.32 info@veronicalarsen.se

Veronica Larsen, Farsta

2020-01-31 11.26.49 jarvkrona@gmail.com

Doris Järvkrona Skellefteå

2020-01-31 11.29.08 mia2_33@hotmail.com

Maria Andersson Skellefteå

2020-01-31 11.30.41 karolina.kuno@gmail.com

Karolina Björkström Kunosson Sorsele

2020-01-31 11.31.55 anya.lilldow@live.se

Anya Lilldow , Umeå

2020-01-31 11.33.33 camillakumara@gmail.com

Camilla Lindeborg Alm Ekerö

2020-01-31 11.35.39 gladagumman@hotmail.com

Härnösand

2020-01-31 11.38.44 ottilia@ottivation.se

Ottilia Westskytte, Stockholm

2020-01-31 11.38.56 hanna@radikalnarvaro.se

Hanna Nilsson Stockholm

2020-01-31 11.38.59 angelicaenmarker@hotmail.com

Angelica Engmarker, Nacka

2020-01-31 11.39.32 monica.dahlback@yahoo.se

Norrköping men är från Härnösand

2020-01-31 11.39.44 linnea91@live.se

Linnea Gustafsson, Johanneshov

2020-01-31 11.40.07 julia.am.eriksson@gmail.com

Julia Eriksson Härnösand

2020-01-31 11.40.37 eldsvan@hotmail.com

Margitta Wigren Hamrånge Gästriklabd

2020-01-31 11.41.47 lindaliilundberg@outlook.com

Linda Lundberg Härnösand

2020-01-31 11.41.48 erika.olof@gmail.com

Erika Näsåker

2020-01-31 11.41.58 Hkw1943@gmail.com

Kristin, Hudiksvall

2020-01-31 11.42.06 monica.dahlback@yahoo.se

Monica Dahlbäck Norrköping, är från Härnösand

2020-01-31 11.42.46 isedora@hotmail.com

Isedora Skogström Härnösand

2020-01-31 11.45.22 info@marjabennett.com

Marja Bennett, Härnösand

2020-01-31 11.46.03 doulasaga@heatherleaf.se

Doula Saga Ljunglöf Göteborg

2020-01-31 11.47.19 amanda.kohlstrom@hotmail.com

Amanda Kohlström, Stockholm

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 11.48.15 blomma__91@hotmail.com

Jenny Bilecen Bjurholm

2020-01-31 11.50.08 evelyn.hoglund@kolumbus.fi

Evelyn Höglund, Lunde

2020-01-31 11.50.10 nothxor@gmail.com

Stefan Sandberg, Uppsala

2020-01-31 11.51.25 bengtssonmaria@yahoo.com

Maria Bengtsson Värmdö

2020-01-31 11.51.30 eliisa.andren@gmail.com

Eliisa Andren Örebro

2020-01-31 11.51.47 aliceweibull@gmail.com

Alice Weibull, Åsa

2020-01-31 11.53.21 tiger.eldboll@gmail.com

Skellefteå

2020-01-31 11.54.03 ingvechristina@gmail.com

Christina Ingve Näsviken

2020-01-31 11.54.13 karininglander@msn.com

Karin Inglander, Åmål

2020-01-31 11.54.27 karin.gunnardotter@outlook.com

Karin Gunnardotter, Gävle

2020-01-31 11.54.40 rolftonny42@gmail.com

Eckerö åland född i Härnösand 1942

2020-01-31 11.55.54 annajakus@hotmail.com
2020-01-31 11.56.47 annajakus@hotmail.com

Anna Jakus Nacka

2020-01-31 11.58.05 christina.jonsson@hesingenet.com Cicki Jonsson, Alfta
2020-01-31 11.58.20 sagabodesign@gmail.com

Sofia Alonzo Stockholm

2020-01-31 11.58.32 sannaleoekstrom@hotmail.com

Sanna Ekström Stockholm

2020-01-31 11.59.11 mhiah83@gmail.com

Maria Vetlanda

2020-01-31 12.00.57 colourfulcamilla@hotmail.com

Umeå

2020-01-31 12.01.31 anette@enmusamusic.com

Anette Ståhl - STOCKHOLM

2020-01-31 12.02.28 christina.jonsson@helsingenet.comCicki Jonsson, ALFTA
2020-01-31 12.02.35 hson77@hotmail.com

Linda Berggren, Luleå

2020-01-31 12.02.45 llindb@hotmail.com

Linnéa Lindberg, Åsele

2020-01-31 12.04.08 annica.wredin@gmail.com
2020-01-31 12.04.14 julia.elefalk@gmail.com

Julia Gawell Elefalk, Stockholm/Stöde socken, Medelpad

2020-01-31 12.05.32 kontakt@tinawilhelmsson.se

Tina Wilhelmsson, Ånge

2020-01-31 12.05.33 fiaforsberg@gmail.com

Fia Forsberg Motala

2020-01-31 12.06.03 kakanm@hotmail.com

Karin Vikberg Göteborg

2020-01-31 12.06.50 lenaebba@gmail.com

Lena Arnoldi, Lund

2020-01-31 12.06.57 susannahrickman@gmail.com

Susannah Rickman, Stockholm

2020-01-31 12.07.42 lsvedin@gmail.com

Lina, Kalmar

2020-01-31 12.10.33 sandra_stenborg@hotmail.com

Sandra Stenborg Göteborg

2020-01-31 12.11.42 goethberg@hotmail.com

Susanne Göthberg Skärholmen

2020-01-31 12.13.35 info@mediumcecilia.se

Cecilia Borgvall, Västerås

2020-01-31 12.15.09 jennieandersson81@hotmail.com Jennie andersson, Halmstad
2020-01-31 12.15.10 ingrid.engaras@outlook.com

Ingrid Engarås, Södertörn

2020-01-31 12.17.05 violeta.talevska@hotmail.com

Violeta Talevska Åsa

2020-01-31 12.17.17 larsbjermert@live.se

Lars Göran Bjermert, Härnösand

2020-01-31 12.18.29 kristinabjermert@hotmail.com

Kristina Bjermert, Härnösand

2020-01-31 12.19.08 ninna@levnadsglad.se

Ninna Kallin, Höör

2020-01-31 12.19.43 till_jenny@live.se

JennyKyllönen, Finspång

2020-01-31 12.19.44 josefine.thronell@gmail.com

Josefine Thronell Tallkrogen

2020-01-31 12.19.46 bxtrom87@hotmail.com

Ida Bäckström Umeå

2020-01-31 12.20.35 ninamariaph@hotmail.com

Nina Pilotti Hansborn

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 12.21.20 a.e.faxen@gmail.com

Alexandra Faxén

2020-01-31 12.21.41 helena.rohr@gmail.com

Helena Röhr, Malmö

2020-01-31 12.22.17 enikokovacsbognar@gmail.com
2020-01-31 12.22.23 eriksson-anna@hotmail.com

Anna Eriksson Örnsköldsvik

2020-01-31 12.22.49 enikokovacsbognar@gmail.com

Trollbäcken

2020-01-31 12.24.21 lage.bergstrom@telia.com

Lage Bergström, Torsåker, Gästrikland

2020-01-31 12.26.21 ingerhenriksson@outlook.com

Inger Henriksson Söderhamn

2020-01-31 12.27.09 anneliskelleftea@gmail.com

Anneli Lundström Kommer från skellefteå bor nu i Lövånger

2020-01-31 12.28.15 susakroksl@gmail.se

Susanne Hammarstrand

2020-01-31 12.28.34 lo.hogberg@gmail.com

Lo Högberg i Näsåker

2020-01-31 12.29.18 info@ebesforlag.se

Eva-Karin Berglund, Lidköping

2020-01-31 12.29.21 netti.bertilsson@gmail.com

Anett Bertilsson, Värmdö

2020-01-31 12.30.11 kerstinlundbom@hotmail.com

Kerstin Lundbom Tranås

2020-01-31 12.31.33 anna.pellnas@ericsson.com

Anna Pellnäs Stockholm

2020-01-31 12.33.50 lenita67j@gmail.com

Lenita Dalton Sölvesborg

2020-01-31 12.34.23 veronicashealingrum@outlook.com Veronica Fagerlin Ljungskile, Bohuslän
2020-01-31 12.34.42 soldoft3@hotmail.com

Maria Björklund Västra frölunda

2020-01-31 12.35.16 karolinaosterman@live.se

Karolina Österman Stockholm

2020-01-31 12.37.12 karin.bjorkegren@telia.com

Karin bjorkegren jones

2020-01-31 12.37.37 annapersson74@gmail.com

Anna Persson Örebro

2020-01-31 12.39.58 av.malin.algotsson@gmail.com

Malin Algotsson - Göteborg

2020-01-31 12.39.59 yvonne.m1830@gmail.com

Yvonne Martin, Östersund

2020-01-31 12.40.15 evalenakarlsson537780@gmail.comEvalena Karlsson Tösse
2020-01-31 12.40.26 nslex@hotmail.com

Sofia Vänersborg

2020-01-31 12.41.14 denrodevargen@gmail.com

Henrik Rödel, Visby

2020-01-31 12.43.49 maja.petersson@gmail.com

Maja Petersson, Lund

2020-01-31 12.45.09 kerstin_63@hotmail.com

Kerstin Öhman, Skelleftehamn

2020-01-31 12.46.25 tone.rosen@telia.com

Tone Rosén Timmersdala

2020-01-31 12.47.14 vivekaros@live.se

Viveka, Enhörna

2020-01-31 12.50.03 ragnhild.matahari@gmail.com

Ragnhild Johansson Uddevalla

2020-01-31 12.50.11 annesmassage.halsa@gmail.com Anne Börjesson Göteborg
2020-01-31 12.52.18 eva.lockhart1@gmail.com

Eva Lockhart Sundsvall

2020-01-31 12.53.36 rebecca.syhl@hotmail.com

Rebecca Sühl, Sundsvall

2020-01-31 12.53.50 petter@shortandlong.se

Petter Hamren, Härnösand

2020-01-31 12.56.45 lofstedttove@hotmail.com

Tove Löfstedt Trelleborg

2020-01-31 13.00.23 lizmarie.nilsen@gmail.com

L-M Nilsen, Jokkmokk

2020-01-31 13.00.24 emmagullet@hotmail.com

Emma Riddarsporre, Ljungsbro

2020-01-31 13.02.18 barken_02@hotmail.com

Annika Bark Fellingsbro

2020-01-31 13.03.43 ekvilibria@telia.com

Eva Arvidsson, Oxelösund

2020-01-31 13.03.51 linda.evensen83@gmail.com

Linda Marie Evensen Linköping

2020-01-31 13.06.30 fridavorona@gmail.com

Frida Hallberg, Undersvik, Hälsingland

2020-01-31 13.08.01 elisabeth.Antonson@hotmail.com Elisabeth Gustafsson, Hurva
2020-01-31 13.09.14 mariaagne@hotmail.com

Maria Agné, Fagersta

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 13.09.17 christian@westskytte.se

Christian Westskytte, Stockholm

2020-01-31 13.10.03 eva@jivanwells.se

Eva Wells, Järna, Jorden

2020-01-31 13.10.21 hen_westin@hotmail.com

Henrietta Westin från Västerbotten bor i Uppsala

2020-01-31 13.11.03 kajsa.smaland@gmail.com

Kajsa Åkesdotter Rödja

2020-01-31 13.11.48 rolf.bystrom@gmail.com

Rolf Byström Härnösand

2020-01-31 13.14.14 u.lillemor@gmail.com

Lillemor Uggla, Stockholm

2020-01-31 13.16.07 ceykah@mail.com

Cecilia Eyvaa Kristina Olsson, Kågeröd

2020-01-31 13.16.49 frida.wranga@gmail.com

Frida Wrangå Malmö

2020-01-31 13.17.05 mixnelle_t@hotmail.com

Michelle Göteborg

2020-01-31 13.18.16 sandraboda79@gmail.com

Sandra Boda, Ungern

2020-01-31 13.19.40 diana.grundstrom@gmail.com

Diana, Stockholm

2020-01-31 13.20.20 asa@talsmark.se

Åsa Bergquist Umeå

2020-01-31 13.21.12 sivgunhild18@gmail.com

Marita Bergström, Boden

2020-01-31 13.27.35 selenophile73@gmail.com

Linda Carvalho, Ludvika

2020-01-31 13.27.50 mossbelupen@gmail.com

Sara Ax, Stockholm

2020-01-31 13.29.24 gutta_bertilson@yahoo.se

Anne Gutta Bertilson, Tumba

2020-01-31 13.31.16 webhomeopaten@hotmail.com
2020-01-31 13.31.28 angelica.backstrom@yahoo.com

Angelica Bäckström, Linköping

2020-01-31 13.31.31 hanna.e.persson94@hotmail.com Hanna Persson Göteborg
2020-01-31 13.31.55 ulrika@gudinnekraft.se

Ulrika Jäger Karlstad

2020-01-31 13.32.10 wilhelminajonasson@hotmail.com
2020-01-31 13.32.13 alice.e@hotmail.com

Alice Ekström, Helsingborg

2020-01-31 13.36.49 info@ekolokalt.se

Hanna Eneslätt - Grimmared

2020-01-31 13.36.54 liselnaeslund@gmail.com

Liselotte Naeslund, Västerås

2020-01-31 13.36.55 ami.jansson@telia.com

Ami Jansson Stockholm Söder

2020-01-31 13.41.35 linavikerborn@hotmail.com

Lina Vikerborn, Färgelanda

2020-01-31 13.41.55 alvavide@gmail.com
2020-01-31 13.42.16 kajsa@rikhalsa.se

Kajsa Henningsson Växjö

2020-01-31 13.42.20 patricia_leo81@hotmail.com

Patricia Appelgren, Varberg

2020-01-31 13.42.42 bergmanika@gmail.com

Ika, Stockholm

2020-01-31 13.42.48 n.tegenfeldt@hotmail.com

Nina Obbola

2020-01-31 13.44.35 annica.janson89@gmail.com

Annica Bagarmossen

2020-01-31 13.45.13 annica.janson89@gmail.com

Annica Bagarmossen

2020-01-31 13.46.32 tuva.skogsmo@live.se

Tuva Skogsmo, Kramfors

2020-01-31 13.49.08 anna_sarae@hotmail.com

Anna-Sara Ekenberg, Härnösand

2020-01-31 13.51.14 skralla@hotmail.se

Elisabeth Nagy Lundin

2020-01-31 13.54.26 laila.amrouche@gmail.com

Stockholm

2020-01-31 13.57.18 milejdare@gmail.com

Mia Eskilstuna

2020-01-31 13.58.27 jessica_rosengren@hotmail.com

Jessica Rosengren Vargön

2020-01-31 13.59.44 lenaagnetha@hotmail.com

LenaKristoffersson Robertsfors

2020-01-31 14.00.51 hanna.t.86@hotmail.com

Hanna Tuppurainen, Jordbro i Stockholm

2020-01-31 14.01.51 babayaga@live.se

Sandra Christiansen, Ludvika

2020-01-31 14.02.43 evaber5460@gmail.com

Huskvarna

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 14.03.15 i-backstrom@live.se

Inger Backström Hammarstrand

2020-01-31 14.04.49 evaber5460@gmail.com

Huskvarna

2020-01-31 14.07.04 frankagebert@yahoo.se

Franka Gebert-Reise, Täby

2020-01-31 14.08.17 pernilla.daun@hotmail.com

Stockholm, Hägersten

2020-01-31 14.08.43 Jarenskog@gmail.com

Stina Jarenskog, Angered/Rävlanda

2020-01-31 14.11.10 ancielind@live.se

Ann-Christine Lind Lidköping

2020-01-31 14.14.02 lotten@delfiner.se

Lotten Odh Bromma

2020-01-31 14.16.00 ivonne.arosenius@gmail.com

Stockholm

2020-01-31 14.20.01 ceciliaaberg@hotmail.com

Cecilia Göteborg

2020-01-31 14.20.04 marianne@norrthon.com

Marianne Norrthon Ucklum Boshuslän

2020-01-31 14.20.35 El_buddo@hotmail.com

Ida Gustafsson , Hedemora

2020-01-31 14.20.55 H.Malmsten@hotmail.com

HannaMalmsten, Göteborg

2020-01-31 14.21.02 lillaliam@hotmail.com

Anna-Carin, Karlstad

2020-01-31 14.23.39 stinaglaas@gmail.com

Stina Glaas, Karlstad

2020-01-31 14.24.51 bo.lundin@outlook.com

Bo Lundin Härnösand

2020-01-31 14.24.59 Emeeeelie@hotmail.com

Emelie Tegbäck, Malmö

2020-01-31 14.25.31 therese.idun.hammar@gmail.com Uppsala
2020-01-31 14.28.58 ewa@dewadivine.com

Eww från Göteborg

2020-01-31 14.28.59 isabelle.tornhult@gmail.com

Isabelle Törnhult, Hassela

2020-01-31 14.32.22 manjigeri@gmail.com

Melissa Dals-Ed

2020-01-31 14.32.24 info@soderberg.tv

Johan Söderberg Stockholm

2020-01-31 14.36.05 Louise_givetvis@spray.se
2020-01-31 14.36.22 stormodig@yahoo.se

Catherine Lundmark Härnösand

2020-01-31 14.37.19 lenakeklund@yahoo.se

Lena Östersund

2020-01-31 14.37.24 kajsa_bilius@yahoo.com

Kajsa Bilius uppsala

2020-01-31 14.37.51 tinnaolafsdottir@hotmail.com

Tinna Olafsdottir, Järna

2020-01-31 14.38.56 karlsson.lisette@gmail.com

Lisette karlsson Härnösand

2020-01-31 14.41.13 fatyga.b@gmail.com

Bozena, Stockholm

2020-01-31 14.42.45 annchristin.westberg@hotmail.com Sweden
2020-01-31 14.47.24 emeliesjostrom89@hotmail.com

Emelie Sjöström, Stockholm

2020-01-31 14.48.34 louise_hellman@hotmail.com

Louise Hellman, Solna

2020-01-31 14.50.11 agneta.lehto@spray.se

Agneta Lehto Luleå

2020-01-31 14.52.47 fannystorlund@gmail.com

Fanny Storlund, Hønefoss Norge

2020-01-31 14.55.00 paula_testad@yahoo.se

Paula Testad, Stockholm och uppväxt i Åhls socken där de sista häxprocesserna var.

2020-01-31 15.00.01 dj_elm@yahoo.se

Daniel Johansson, Olskroken Gbg

2020-01-31 15.00.31 maria.himmelsjo@gmail.com

Maria Himmelsjö Höllviken

2020-01-31 15.00.44 katja_skog@hotmail.com
2020-01-31 15.02.50 angwal72@gmail.com

Angelique Luleå

2020-01-31 15.02.50 ave-lm.h@hotmail.com

Eva Spring Gävle

2020-01-31 15.03.57 inbox.malin@gmail.com

Malin Andersson-Borén Fjärdhundra

2020-01-31 15.04.49 vikingafru74@gmail.com

Anna Bylund Halmstad

2020-01-31 15.07.18 hassehornberg@hotmail.se

HasseHörnberg Härnösand

2020-01-31 15.10.21 Molin.kim@gmail.com

Kim Molin Stockholm

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 15.13.51 aurora.ingalillsdotter@outlook.com Sol Aurora Lind Piteå
2020-01-31 15.15.20 maiapost@gmail.com

Maia Ytell, Näsviken

2020-01-31 15.21.22 tinameriksson@hotmail.com

Tina Eriksson Njurunda

2020-01-31 15.23.16 lotta.nedar@cavatconsult.com

Lotta Nedar Västerås

2020-01-31 15.23.40 hansl@oceanisl.com

Hans Leander, Cleveland, Ohio, USA

2020-01-31 15.26.30 pinglanx@hotmail.com

Susanne Löfvander, Västerås

2020-01-31 15.30.01 malincsohl@gmail.com

Malin Sohl, Järna

2020-01-31 15.32.24 lovis.bonde@hotmail.com

Lovis Bonde, Falun

2020-01-31 15.34.01 johanna.lord@hotmail.com

Johanna Lord Torvfelt, Enköping

2020-01-31 15.35.59 avidefors@hotmail.com

Anne-Sofie Videfors Stockholm

2020-01-31 15.36.29 r_schoffa@hotmail.com

Rebecka Schoffa, Hallsberg

2020-01-31 15.39.46 aingsan5@hotmail.com

Ingrid Nilsson Visby

2020-01-31 15.43.51 sarakfredriksson@gmail.com

Stockholm

2020-01-31 15.44.22 elinormikkelsen@hotmail.com

Elinor Mikkelsen Vallentuna

2020-01-31 15.47.36 annika.ekbergkrantz@gmail.com
2020-01-31 15.48.28 lobbenina@gmail.com

Ina, Blekinge

2020-01-31 15.50.56 sidenvall.emelie@gmail.com

Emelie Örkelljunga

2020-01-31 15.52.31 ann.armstrong97@gmail.com

Ann-Christin Armstrong Kvillsfors

2020-01-31 15.53.19 madamemims@live.com

Marie Carlström Gävle

2020-01-31 15.53.28 lindamorge1@gmail.com

Katrineholm

2020-01-31 15.54.39 Ulkani69@gmail.com

Katarina Borlänge

2020-01-31 15.54.43 wingasea@yahoo.se

Hans Olsson Härnösand

2020-01-31 15.55.14 Lindairenepuumala@gmail.com

Linda Puumala Norrköping

2020-01-31 15.55.30 mariathunholm@gmail.com

Maria Thunholm, Stockholm

2020-01-31 15.55.52 joelkalsong@hotmail.com

Ernest Ormrot, Sverige

2020-01-31 15.56.42 Timjanblad@hotmail.com

Malöga , Segmon

2020-01-31 15.56.47 karin.torvenius@gmail.com

Karin Torvenius, Bälinge

2020-01-31 15.56.55 grundstromangelica@gmail.com

Angelica Tranås

2020-01-31 16.06.46 erikaa_67@hotmail.com

Erika

2020-01-31 16.09.38 nilla_schold@hotmail.com

Pernilla Schöld Stockholm

2020-01-31 16.09.52 olofsson55so@gmail.com

Sandra olofsson, Filipstad

2020-01-31 16.11.42 camila.lejonhjerta@gmail.com

Camila Lejonhjerta Göteborg

2020-01-31 16.14.57 sissel.gulbrandsen@gmail.com

Sissel Maria / Trångsund (Stockholm)

2020-01-31 16.15.18 linda.stalnacke@hmail.com

Linda Stålnacke Stockholm

2020-01-31 16.15.33 annalena.stolt@gmail.com

Anna-Lena stolt knivsta

2020-01-31 16.15.40 sannaforsman@hotmail.com

Susanna Forsman, Sigtuna

2020-01-31 16.16.26 katinvalaengelbrekt@gmail.com

Karin Engelbrekt Mariefred

2020-01-31 16.17.12 kat.engelbrekt@gmail.com

Karin Engelbrekt Drottningholm

2020-01-31 16.18.07 jordroten@gmail.com

Jenny Boquist Svinhult

2020-01-31 16.18.57 sussi_eriksson@telia.com

Susanne Eriksson Härnösand

2020-01-31 16.19.11 norbergasa@hotmail.com

Åsa Norberg, Bagarmossen

2020-01-31 16.24.01 ida.skogstrom@harnosand.se

Ida Skogström Härnösand

2020-01-31 16.24.52 sarajarnstrom@gmail.com

Annasara Jarnström, Borås

Tidstämpel

E-postadress

2020-01-31 16.25.07 annemarie.n@telia.com

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:
Anne-Marie Nielsen Hammarö

2020-01-31 16.26.08 nathaliejohansson_@hotmail.com Nathalie Johansson Härnösand
2020-01-31 16.26.41 lou.folkesson@gmail.com

Lou, Malmö

2020-01-31 16.26.56 harald.pettersson@outlook.com

Harald Pettersson HÄRNÖSAND

2020-01-31 16.28.19 linarjansson1@yahoo.se

Lina Stockholm

2020-01-31 16.30.42 Lisenandersson1992@gmail.com Lisen Andersson Örnsköldsvik
2020-01-31 16.37.45 fridaenarsson@gmail.com

Umeå

2020-01-31 16.38.30 wisa@live.se

Wictoria Prenell Visby

2020-01-31 16.39.18 johanssonanna1@outlook.com

Anna Johansson Fagersta

2020-01-31 16.42.39 jhenpettersson@hotmail.com

Jenny Pettersson Linköping

2020-01-31 16.44.54 kraga@spray.se

Härnösand

2020-01-31 16.45.21 catrinerejnstrom52@gmail.com

Catrine Rehnström Härnösand

2020-01-31 16.46.06 anders@nojdcon.se

Anders Engqvist Sundsvall född och uppvuxen i Härnösand.

2020-01-31 16.47.50 maria.lappea@gmail.com

Maria Lappea, Odensbacken

2020-01-31 16.48.26 simona.dahlborg@hotmail.com

Simona Bagarmossen

2020-01-31 16.48.48 yonikeigaren@gmail.com

Helena olsson sthlm

2020-01-31 16.51.46 susanneregebro@hotmail.com

Susanne Regebro Stockholm

2020-01-31 16.51.51 kerstinwestin@hotmail.com

KerstinMaria, kommer från Örnsköldsvik.

2020-01-31 16.52.22 ingela.lundholm@comhem.se

Luleå

2020-01-31 16.53.22 sara_svall@hotmail.se

Sara Fällström, Sundsvall

2020-01-31 16.53.43 ingela.lundholm@comhem.se

Ingela Lundholm Luleå

2020-01-31 16.54.23 narina86@hotmail.se

Kim Eriksson, Stockholm

2020-01-31 16.54.47 sofie_larsson95@hotmail.com

Sofie Larsson, Örebro

2020-01-31 16.56.24 magdalenahenriksson@hotmail.comMagdalena Göteborg
2020-01-31 17.01.22 foxy_as_hell@hotmail.com

Heidi Sjöström, Åland

2020-01-31 17.03.04 hanna.landquist@hotmail.com

Hanna Levay Ramnäs

2020-01-31 17.03.13 lindahgustavsson@gmail.com

Linda Gustavsson Habo

2020-01-31 17.06.18 calvo_dn@yahho.com

Dolores Calvo, Stockholm.

2020-01-31 17.06.47 jorgen.rabben@jaqstudios.se

Jörgen Rabben, Umeå

2020-01-31 17.06.57 lovas1@hotmail.com

Marita Sandersson Bredared

2020-01-31 17.07.30 lovas1@hotmail.com

Marita Sandersson Bredared

2020-01-31 17.07.43 lovas1@hotmail.com

Marita Sandersson Bredared

2020-01-31 17.08.14 kristinanilssonskien@hotmail.com Kristina Nilsson Säffle
2020-01-31 17.10.57 annadilworth@hotmail.com

Anna Norrköping

2020-01-31 17.13.06 fhinn94@gmail.com

Lovisa Fhinn, Arvika

2020-01-31 17.13.42 alexandra@internetstart.se

Stockholm

2020-01-31 17.15.25 elisabet.risberg@gmail.com

Elisabet Risberg, Stockholm

2020-01-31 17.16.24 sara@vogel-rodin.se

SARA VOGEL-RÖDIN, FENGERSFORS

2020-01-31 17.18.34 disa_mineur@hotmail.com

Disa Mineur Hölö

2020-01-31 17.18.38 carina_nilsson1127@yahoo.com

Carina Nilsson Örsjö/ Kalmar län

2020-01-31 17.19.05 disa_mineur@hotmail.com

Disa Mineur Hölö, Södertälje Kommun

2020-01-31 17.19.14 anki.grip@gmail.com

Anki Grip Härnösand

2020-01-31 17.19.46 disa_mineur@hotmail.com

Disa Mineur Hölö

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 17.20.30 olssonsally@gmail.com

Sally Olsson Härnösand

2020-01-31 17.23.15 ylvaliropeya@gmail.com

Ylva Härnösand

2020-01-31 17.24.18 ellen.m.cardenas@gmail.com

Ellen Cardenas, Uppsala

2020-01-31 17.29.15 sara-berglund@live.com

Sara berglund gävle

2020-01-31 17.30.02 camillajansson68@gmail.com

Camilla Jansson, Jakobsberg Jörgälla

2020-01-31 17.30.29 rosita4.s@hotmail.com

Rosita Söderström, Lyckeby

2020-01-31 17.31.34 milinda4@hotmail.com

Linda Carlsson Kalmar

2020-01-31 17.33.44 flygjohan@hotmail.com

Johan Bodin Eriksson

2020-01-31 17.37.26 surahn@hotmail.com

Lina från Nässjö.

2020-01-31 17.39.58 karinbianca@gmail.com

Karin Mingarini, Nacka

2020-01-31 17.40.20 paulahasselgren@hotmail.com

Paula hasselgren Landvetter

2020-01-31 17.40.22 karinbianca@gmail.com

Karin Mingarini Nacka

2020-01-31 17.40.32 diwansiwan@hotmail.com

Siv Högström, Härnösand

2020-01-31 17.45.59 maria.svalin@gmail.com

Maria Svalin, Nyköping

2020-01-31 17.47.44 hanna.z.loov@gmail.com

Hanna Lööv Norrköping

2020-01-31 17.48.55 markus.kalin@telia.com

Markus Kalin Oskarshamn

2020-01-31 17.49.26 solfjader@yahoo.se

Eva Jansson, Stockholm

2020-01-31 17.52.57 solhylander@hotmail.com

Sol Hylander, Skövde

2020-01-31 17.53.55 isabell___@hotmail.com

Isabell Lindsjö Stockholm

2020-01-31 17.55.21 inkaiversen@hotmail.com

Inka Iversen Tibro

2020-01-31 17.56.36 ankimattsson7@gmail.com

Uddevalla Bohuslän

2020-01-31 17.58.03 nilssonlomanewa@gmail.com

Härnösand Ewa Nilsson Loman

2020-01-31 18.00.41 annsofiestrom@gmail.com

Ann-Sofie Ström, Sjövik

2020-01-31 18.02.10 lindhaamark@gmail.com

Lindha Västerås

2020-01-31 18.03.20 lindstrommariekim@gmail.com

Marie Kim Lindström, Uppsala

2020-01-31 18.04.17 julia@barberarn.se

Julia NORRKÖPING

2020-01-31 18.08.28 sofie.genfors@gmail.com

sofie genfors linköping

2020-01-31 18.10.33 kraka.gustafson@gmail.com

Kraka Gustafson Köping

2020-01-31 18.12.03 blomgrenivarsson@gmail.com

Gävle

2020-01-31 18.12.56 anai_sofie@outlook.com

Anaï Ljungberg, Morgongåva

2020-01-31 18.14.04 lovas1@hotmail.com

Marita Sandersson Bredared

2020-01-31 18.15.22 linnea.herrman@outlook.com

Linnéa Herrman, Uddevalla

2020-01-31 18.16.11 helensekologiska@gmail.com

Helen Eriksson Järfälla

2020-01-31 18.16.57 linaturesson@gmail.com

Helsingborg

2020-01-31 18.19.17 ellinor.carlander@gmail.com

Ellinor Carlander Umeå

2020-01-31 18.24.54 prosto.anna@gmail.com

Anna Finspång

2020-01-31 18.25.47 prosto.anna@gmail.com

Anna Finspång

2020-01-31 18.26.02 lisebarkas@gmail.com

Lise Gröstad Barkas, Oslo, Norge

2020-01-31 18.26.20 ann_olsson@icloud.com

HÄRNÖSAND

2020-01-31 18.27.42 ewa.stackelberg@gmail.com
2020-01-31 18.28.07 ehlin.m@gmail.com

Ehlin Mellegård, Höör

2020-01-31 18.29.46 ahagefalk@gmail.com

Anna Hagefalk, Kungsholmen

2020-01-31 18.30.18 frida.bengtsdotter@gmail.com

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 18.32.39 skenhall@pm.me

Sara Skenhall, Stockholm

2020-01-31 18.33.58 lovjerskan_anna@hotmail.com

Anna Karlsson Solna

2020-01-31 18.34.45 maja.hansson111@gmail.com

Maja Hansson Norrköping

2020-01-31 18.35.35 elmannen24@gmail.com

Sahra Johansson bunkeflostrand

2020-01-31 18.36.05 annchristin.westberg@hotmail.com Ann-Christin Westberg Sundsvall
2020-01-31 18.37.17 elisabeth.nolen@spray.se

Elisabeth Tyresö

2020-01-31 18.39.26 camri@telia.com

Malmö

2020-01-31 18.40.12 madelene@emaddys.se

Madelene Jensen, Varberg

2020-01-31 18.43.20 graapyre@gmail.com

Tina, Luleå.

2020-01-31 18.43.40 annielindelof@hotmail.com

Annie Stockholm

2020-01-31 18.44.58 info@ravenstar.se

Östersund Lola

2020-01-31 18.45.11 lohle77@gmail.com

Lena Ohlsson, Karlshamn

2020-01-31 18.45.28 wikman.hans@gmail.com

Hans Vikman HÄRNÖSAND

2020-01-31 18.46.07 kent_gunnarsson@hotmail.com

Kent Gunnarsson Saltsjö-Boo

2020-01-31 18.46.41 jacobgeira@hotmail.com
2020-01-31 18.46.58 zena_20@hotmail.com

Therese Örebro

2020-01-31 18.48.48 ellii86@hotmail.com

Elli iconomou, Varberg

2020-01-31 18.49.13 casena66@gmail.com

Vellinge

2020-01-31 18.53.19 madelene_hrv@hotmail.com

Madelene Hrvacanin , Örebro

2020-01-31 18.53.52 helenlundgren@live.se

Helen Lundgren , Hanaskog

2020-01-31 18.53.53 jenniferfroojd@gmail.com

Jennifer, Vetlanda

2020-01-31 18.56.51 caroline_konculic86@hotmail.com Caroline Konculic Falköping
2020-01-31 18.58.59 info@zemas.se

Christine Jelvemo Tun utanför Lidköping

2020-01-31 19.06.19 sofia.bothorpfranke@karlskrona.se
2020-01-31 19.09.04 ulricalovgren@hotmail.com

Ulrika Lövgren, Bollnäs

2020-01-31 19.09.18 m.collin@live.com

Milla Collin, Karlstad

2020-01-31 19.09.58 emmathormeyer@gmail.com

Emma Thormeyer Rejmyre

2020-01-31 19.10.01 boeldanelius@yahoo.se

Boel, Bjärnum

2020-01-31 19.12.11 johanna.carling@live.se

Johanna, stockholm

2020-01-31 19.12.30 mimi.vall@outlook.com

Mimi Vall, Stockholm

2020-01-31 19.13.28 csvardelid@hotmail.com

Stockholm

2020-01-31 19.15.15 ulrica.ernestad@gmail.com

Emmi Ingrid Ulrica Ernestad Öjarn

2020-01-31 19.17.40 tinaan63@hotmail.com

Tina Andreasson Ystad

2020-01-31 19.21.30 lottapalander@hotmail.com

Charlotta Palander, Pargas Finland

2020-01-31 19.23.21 heejkatt@gmail.com

Stockholm

2020-01-31 19.25.30 helena.brynell@gmail.com

Helena Brynell, Täby

2020-01-31 19.27.26 josefsson.camilla.81@gmail.com

Camilla Josefsson Istorp

2020-01-31 19.30.11 ann-marie@abelli.se

Ann-Marie Abelli, Västerås

2020-01-31 19.31.35 e.k.hager@icloud.com

Emma Hager, Stockholm

2020-01-31 19.32.28 magdalenajansdotter@gmail.com Magdalena Jansdotter Stockholm
2020-01-31 19.33.19 stefan.ottman@gmail.com

Ödeshög

2020-01-31 19.34.00 annah.dupuy@gmail.com

Annah du Puy, Värmdö

2020-01-31 19.34.09 eandersdotter@hotmail.com

Emelie Andersdotter Eriksmåla

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 19.34.50 roseblancheheureuse@gmail.com Xenie Bertell Rimbo
2020-01-31 19.36.27 joakim.nilsson91@hotmail.se

Joakim Curt Nilsson, Vagnhärad

2020-01-31 19.37.35 johan.flygare1891@gmail.com

Johan

2020-01-31 19.37.44 helenelundell@hotmail.com

Helene Lundell Södertälje

2020-01-31 19.41.40 catharina.svensson75@gmail.com Catharina Svensson Varberg
2020-01-31 19.41.52 linabfrank@gmail.com

Lina, Malmö

2020-01-31 19.42.23 fouzia_rakez@hotmail.com

Fouzia Rakez Stockholm

2020-01-31 19.43.51 anna@peterle.nu

Anna, Västerås

2020-01-31 19.47.08 lindahelene@outlook.com

Linda Boström Sala

2020-01-31 19.47.37 andkerstin@telia.com

Hoganas

2020-01-31 19.50.30 claes@comedia.se

Claes Olson, Stockholm

2020-01-31 19.56.30 thereselilja@yahoo.se

Norrköping

2020-01-31 19.57.33 otakumagic@gmail.com

Antonia Simonovic Örebro

2020-01-31 19.58.41 hanna_isaacs@hotmail.com

Hanna Isaacs Bandhagen

2020-01-31 20.02.45 ellen_mig@hotmail.com

Ellen Sterby Uppsala

2020-01-31 20.04.04 su_stenmark@hotmail.com

Susanne Stenmark Stockholm

2020-01-31 20.05.16 ravenjansson@live.se

Raven Jansson Söderhamn

2020-01-31 20.06.55 catharinaahlqvist@yahoo.se

Catarina Alkvist stockholm

2020-01-31 20.08.35 arwengbg@hotmail.com

Åsa Wahll, Unnaryd

2020-01-31 20.10.20 mariasabel@hotmail.se

Maria Savolainen Marks kommun

2020-01-31 20.10.44 erika.dantanus@live.se

Erika Dantanus Åsensbruk

2020-01-31 20.10.46 twallybystrom@gmail.com

Kristina Wally Byström Bålsta

2020-01-31 20.11.10 gretelnords@gmail.com

Grrtel Nird Rahm Bjäresjö Ystad

2020-01-31 20.12.20 angelica.wilson@live.se

Angelica från Norrköping

2020-01-31 20.14.01 mikaela_hellmark@hotmail.com

Mikaela Hellmark, Österhaninge

2020-01-31 20.18.51 lovisabjorkman@hotmail.com

Lovisa Björkman Mjölby

2020-01-31 20.18.55 aliquantum@live.com

Louise Sjöberg, Stockholm

2020-01-31 20.34.05 Lisa.skoglund.90@gmail.com

Lisa Skoglund, Rödön

2020-01-31 20.35.28 anton.thorngren@gmail.com

Anton Thorngren Rödön

2020-01-31 20.38.18 josefinobrien33@gmail.com

Josefin O'Brien Kungsbacka

2020-01-31 20.39.33 emeliegrundel@gmail.com

Emelie Grundel Härnösand

2020-01-31 20.42.49 franzon.sara@gmail.com

Sara Franzon, Växjö

2020-01-31 20.46.20 margaretha.kerttu@hotmail.com

Margaretha Kerttu, Grästorp

2020-01-31 20.49.45 bmodd@hotmail.com

Birgitta Modd, Bollnäs

2020-01-31 20.50.47 jeberofo@hotmail.se

Jenny Berglund, Örbyhus

2020-01-31 20.50.49 therese.uhr1@gmail.com

Therese uhr Gävle

2020-01-31 20.51.17 marieapelborg@hotmail.com

Marie Apelborg

2020-01-31 20.51.17 moren.karin@gmail.com

Karin Morén, Kilafors

2020-01-31 20.51.30 anzjutte@hotmail.se

Antonya Norrköping

2020-01-31 20.51.36 therese.uhr1@gmail.com

Therese uhr Gävle

2020-01-31 20.52.02 anders@malmgren.co.uk

Anders Storm Malmgren Västerås

2020-01-31 20.53.52 sarah82j@hotmail.com

Sara Lehadus Alingsås

Oskarshamn

2020-01-31 20.55.07 miasusannepahjamo@hotmail.com Mia Pahjamo Finspång

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 21.00.14 anneli.amilon@svenskakyrkan.se AnneLi Anilon, Täby
2020-01-31 21.04.21 ake.forsstrom60@gmail.com

Åke Forsström Karlholmsbruk

2020-01-31 21.06.35 kia_elfstrom@hotmail.com

Kia Alvastral Elfström Danderyd

2020-01-31 21.08.05 ida.andersson_92@hotmail.com

Norrköping

2020-01-31 21.08.35 berglund_beatrice@hotmail.com

Beatrice Berglund Kalmar

2020-01-31 21.08.46 Idaandersson1992@gmail.com

Ida Norrköping

Johanna Vikman Härnösand
2020-01-31 21.09.00 johanna.vikman.dramapedagog@gmail.com
2020-01-31 21.12.42 liselottr@hotmail.com

Liselott Rönnqvist Örnsköldsvik

2020-01-31 21.20.03 annabergstrom@hotmail.com

Anna Bergström, Norrtälje

2020-01-31 21.25.56 loppan.berggren@gmail.com

Beatrice. Lödöse Västra Götaland

2020-01-31 21.26.54 emmandersson@live.com

Nyköping

2020-01-31 21.41.33 anna.larsson.e@gmail.com

Anna Larsson Växjö

2020-01-31 21.42.07 mitchell.tess@gmail.com

Lethbridge, Alberta, Canada

2020-01-31 21.42.48 tina.nevestveit@gmail.com

Tina Nevestveit, Finspång

2020-01-31 21.50.11 emilycomeau85@gmail.com

Emily Stockholm

2020-01-31 21.52.49 jonah.akleye@gmail.com
2020-01-31 21.53.22 lotta.bucht@icloud.com

Lotta, Kiruna (födelseort)

2020-01-31 21.54.28 sanna__bengtsson@hotmail.com Sanna Bengtsson, Motala
2020-01-31 21.56.31 erin@healingconversations.se

Erin Stoll, Stockholm

2020-01-31 22.01.16 info@skogsmor.se

Skogsmor Kerstin Vallentuna

2020-01-31 22.02.21 maria.nasvall@gmail.com

Maria Näsvall Luleå

2020-01-31 22.03.03 info@bruin.se

GREBBESTAD

2020-01-31 22.03.29 info@bruin.se

Kim de Bruin GREBBESTAD

2020-01-31 22.05.05 monka68@hotmail.com
2020-01-31 22.05.47 hannesflemming@hotmail.com

Hannes Flemming, Stockholm

2020-01-31 22.06.17 rebecca.tornberg@gmail.com

Rebecca Tornberg, Umeå

2020-01-31 22.15.06 sjung_nadia@hotmail.com

Nadia Enoksson, Stockholm

2020-01-31 22.19.19 erika@ezens.se

Örebro

2020-01-31 22.20.49 erika@ezens.se

Erika Lo Lind, Örebro

2020-01-31 22.22.56 lillan04@hotmail.com

Laila

2020-01-31 22.24.45 ica---@hotmail.com

Erica Hasslar Härnösand

2020-01-31 22.27.46 amira.melchezedec@gmail.com

Carina Melchezedec Varberg

2020-01-31 22.27.59 helena.goude@gmail.com

Helena Goude Bollnäs

2020-01-31 22.28.30 mimo@gmail.com

Molly Pettersson Skellefteå

2020-01-31 22.29.31 carina.kallman@outlook.com

Carina Källman, Härnösand

2020-01-31 22.34.23 duvstrupe@gmail.com

Frida Stridbar, Härnösand

2020-01-31 22.37.15 malena.backman@gmail.com

Malena Göteborg

2020-01-31 22.38.05 livslust@gmail.com

Lisa Isaksson, Kungälv

2020-01-31 22.40.38 Kehman86x2@hotmail.com

Mikael Härnösand

2020-01-31 22.41.41 martina.strand@gmail.com

Martina Strand Bollnäs

2020-01-31 22.45.26 norasworldfysioterapeut@gmail.comNora Timm, Höör, från Berlin,Tyskland
2020-01-31 22.46.41 caroline.sandstrom@live.se

Caroline Sandström Stockholm

2020-01-31 22.46.48 margareta_beata_samuelsson@hotmail.com
Margareta Samuelsson Lund

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-01-31 22.46.52 anirac78@yahoo.com

Carina Eriksson Järvsö

2020-01-31 22.46.53 corinne.elfving@gmail.com

Corinne Elfving, Stockholm

2020-01-31 22.51.53 kerstin.waagen@gmail.com

Kerstin Waagen Rengsjö

2020-01-31 22.52.52 melindamahalo@gmail.com

Melinda, Luleå

2020-01-31 22.53.16 elinn4012@hotmail.com

Elin Norin Järfälla

2020-01-31 22.53.28 jessica.e.larsson1@gmail.com

Jessica Larsson Ljungskile

2020-01-31 22.55.52 mimipohlman@hotmail.com

Mimi Pohlman, Dingle

2020-01-31 22.57.52 agneta.ahlin@hotmail.com

Agneta Ahlin Örsundsbro Uppsala

2020-01-31 22.59.08 silvola62@hotmail.com

Susanne Silvola Degerfors

2020-01-31 22.59.19 biebermom1@hotmail.com

Göteborg

2020-01-31 23.00.33 ankihamberg@hotmail.com

Ann Hamberg Stockholm

2020-01-31 23.04.12 josse_006@hotmail.com

Josefin Lindgren Gudhen

2020-01-31 23.17.06 ida.lundin@live.com

Ida Lundin, Norrköping

2020-01-31 23.17.19 sanni.almgren@gmail.com

Sanni Almgren Höllviken

2020-01-31 23.18.20 womenstemple@post.com

örebro

2020-01-31 23.19.20 ewaklundberg@gmail.com

Ewa NYNÄSHAMN

2020-01-31 23.22.14 feliciafalck_4@hotmail.com

Felicia Falck Hällevadsholm

2020-01-31 23.24.15 lindadd81@hotmail.com

Linda Forsberg, Märsta

2020-01-31 23.24.19 evanda@hotmail.se

Anette Danielsson, Stockholm

2020-01-31 23.27.07 anna.sjovall@hotmail.com

Anna Sjövall, Haninge

2020-01-31 23.36.23 jonny.johansson@ftxab.se

Jonny Johansson Norrköping

2020-01-31 23.41.04 ronja-sandberg@live.se

Ronja Sandberg, Jättendal

2020-01-31 23.41.33 frosthelena78@gmail.com

Helena Frost Härnösand

2020-01-31 23.45.19 tess80@telia.com

Therese Olsson, Arvika

2020-01-31 23.46.20 ljuderstefan@gmail.com

Ljuder Stefan Westberg, Gopshus/Mora.

2020-01-31 23.58.20 annamaniatopoulos@gmail.com

Anna Bergman Maniatopoulos Norrköping

2020-01-31 23.59.21 piawal@hotmail.com

Pia Wall, Stockholm

2020-01-31 23.59.37 sandra.k.a@hotmail.com

Sandra Karlsson, Östersund

2020-02-01 00.02.50 pabi@live.se

Paulina, Stockholm

2020-02-01 00.05.13 s.abulkheir@gmail.com

Samir Abulkheir Varberg

2020-02-01 00.06.01 thatzam0201@gmail.com

Rasmus Larsson

2020-02-01 00.07.41 jollicka@gmail.com

Jessica Wetterstrand Sjöberg, Örnsköldsvik

2020-02-01 00.12.42 lena.jidne@gmail.com

Lena Jidne, Växjö

2020-02-01 00.15.39 evalena2@gmx.net

Evalena Johansson Härnösand

2020-02-01 00.16.13 elinkuy@gmail.com

Elin K, Västerås

2020-02-01 00.27.21 nyborganne@gmail.com

Anme Nyborg, Gullspång

2020-02-01 00.29.49 lilikonvalj@hotmail.com

Lili Västerås

2020-02-01 00.34.55 yana@samimusic.se

Lannavaara

2020-02-01 00.36.00 wrenbliss@yahoo.se

Linda, norrköping

2020-02-01 00.39.18 jonssondagmar1@gmail.com

Dagmar Jonsson / Mölndal

2020-02-01 00.41.25 farmen1@live.se

Lena Angeli Ekholm Nilsson Bullaren

2020-02-01 00.48.14 lindamikaelanancy@gmail.com

Linda Robertsson, Säter

2020-02-01 00.57.13 josefin68@gmsil.com

Josefin Lidingö

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-01 00.58.03 saraknas@hotmail.com

Sara, Visby

2020-02-01 00.59.22 mnobell@yahoo.se

Margareta Nobell Stenkyrka Tingstäde

2020-02-01 01.12.04 annakarin_84@hotmail.com

Hammerdal

2020-02-01 01.20.47 madelenebonnevier@hotmail.com Madelene bonnevier sibbarp
2020-02-01 01.25.41 linnea.c@live.se

Mariestad

2020-02-01 01.31.17 lisamidelf@msn.com

Lisa Midelf Stockholm

2020-02-01 01.31.34 feliciamikaela@outlook.com

Felicia Nord Göteborg, Kalmar

2020-02-01 01.37.30 kirubai@telia.com

Joanna Kirubai Frejaprästinna Swahn

2020-02-01 01.38.53 kirubai@telia.com

Joanna Swahn, Frejaprästinna, Borlänge

2020-02-01 01.56.49 mennelen@gmail.com

Täby

2020-02-01 02.09.51 victoriasollen@yahoo.com

Victoria Sollén, Västerås

2020-02-01 02.22.50 evelinatorfalk@gmail.com

Evelina

2020-02-01 02.34.40 saturdaykid@hotmail.com

Robert Svensson Söderköping

2020-02-01 02.39.06 saturdaykid@hotmail.com

Robert Svensson Söderköping

2020-02-01 02.41.14 oonaingasdotter@yahoo.se

Annika Oona Adriansson Nyköping

2020-02-01 02.43.46 linnlundgren@live.se

Linn Lundgren, Härnösand

2020-02-01 02.44.24 elena.zografou@live.com

Elena Zografou

2020-02-01 02.46.18 Aztna@hotmail.com

Annicka Violetsdotter Tobo

2020-02-01 02.57.13 karin.blick@gmail.com

Karin Blick, Orust

2020-02-01 04.49.12 iopheim@live.se

Ingunn Opheim Gävle

2020-02-01 05.49.40 cecilia.markne@gmail.com

Cecilia Markne, Nykvarn

2020-02-01 05.59.54 krak-ann@hotmail.com

Ann Nilsson vallentuna

2020-02-01 06.02.46 sofia_citypraktiken@hotmail.com

Sofia Henriksson, Jönköping

2020-02-01 06.17.57 anna.nasen@hotmail.se

Anna Näse'n Uppsala, i min shamanska healing har jag sett att de flesta av oss fortfarande bär cellminnen från häxprocessen i Sverige och Europa. Det vore bra om vi fick läka detta i större skala nu. P

2020-02-01 06.19.58 anna.nasen@hotmail.se

Anna Näse'n Uppsala

2020-02-01 06.28.03 marie_svensson12@hotmail.com Marie Svensson Höör
2020-02-01 06.58.11 annsofi.bruze@hotmail.com

Ann-Sofi Bruze Karlskoga

2020-02-01 07.00.36 lenagsund@gmail.com

Lena Sundberg Bandhagen

2020-02-01 07.07.42 jennyrosenberg16@gmail.com

Jenny rosenberg

2020-02-01 07.12.57 sara.mk.herza@gmail.com

Sara Herza, Stockholm

2020-02-01 07.19.10 y.roysdotter@hotmail.com

Yvonne Roysdotter, Kulltorp, Vassmolösa

2020-02-01 07.23.22 slnbyggab@gmail.com

Strängnäs

2020-02-01 07.25.45 piamargaretaholmgren@hotmail.com
Pia Holmgren Domsjö (Örnsköldsviks kommun)
2020-02-01 07.36.04 nicole.cj.nilsson@gmail.com

Nicole Nilsson Arvika

2020-02-01 07.37.26 towalisan@hotmail.com

Erja Bohjort Storvik

2020-02-01 07.38.27 svenssonthore57@outlook.com

Thore svensson

2020-02-01 07.40.48 Kajsa835@gmail.com

Kajsa Gustavsson, Ljungskile

2020-02-01 07.43.36 ewa1965@Hotmail.com

Åmål

2020-02-01 07.49.10 malin@werstorp.se

Malin Wästfelt Karlskrona

2020-02-01 07.50.51 annelipezon@hotmail.com

Anneli Persson Vaggeryd

2020-02-01 07.51.37 annelipezon@hotmail.com

Anneli Persson Vaggeryd

2020-02-01 07.52.44 tovelundlycke@gmail.com

Tove lundlycke, skokloster

2020-02-01 08.00.09 bettan.edberg@plira.se

Älvdalen

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-01 08.04.23 gunillahb@live.se

Gunilla Högberg Björck, Uppsala

2020-02-01 08.09.30 haidiea@yahoo.com

Haidie Adolfsson Hönö

2020-02-01 08.13.12 x@holyheart.se

Tiina Ravelin, Porjus

2020-02-01 08.13.14 emy.elias.backlin@gmail.com

Emy, Stockholm

2020-02-01 08.17.00 dagmar@aspuddens.se

. Född i och, kommer från Härnösand.

2020-02-01 08.17.32 jes.remund@gmail.com

Jessica Remund, Hägersten

2020-02-01 08.24.05 biborg@hotmail.com

Birgitta Borg Sevedsson GÖTEBORG tidigare Härnösand

2020-02-01 08.25.12 hannalandberg@outlook.com

Hanna Landberg Tyresö

2020-02-01 08.27.09 kajsaboman1989@gmail.com

Kajsa Boman, Boden

2020-02-01 08.34.09 iona333@icloud.com

Iona Lorentzen, Stockholm

2020-02-01 08.34.29 annsofiee@live.se

Ann-Sofie Eriksson Umeå

2020-02-01 08.35.36 michele@micmaug.com

Michèle Maurer Glatthard, Morgongåva

2020-02-01 08.37.57 kataberg@gmail.com

Katarina Södertälje

2020-02-01 08.39.13 maria890416@gmail.com

Maria Matell, Stockholm

2020-02-01 08.39.51 vildalarsdotter@outlook.com

Aya Nordgren, Härnösand

2020-02-01 08.40.00 mavica71@hotmail.com

Marianne Carlsson, Linköping

2020-02-01 08.40.23 nils@andersson.ac

Nils A Andersson Strängnäs

2020-02-01 08.43.00 aronsson.malin@outlook.com

Malin Aronsson, Hägersten Stockholm

2020-02-01 08.43.23 linneajohansson100@gmail.com

Linnea johansson. Kommer från Göteborg men bor i England

2020-02-01 08.45.35 elina.sund@hotmail.com

Elina Sund Örebro

2020-02-01 08.49.47 jenny_sundelin@hotmail.com

Jenny Huddinge

2020-02-01 08.55.04 anne.forsstrom65@gmail.com

Anne Forsström, Karlholmsbruk

2020-02-01 08.58.59 lynn.staflund@gmail.com

Lynn Staflund, Hässelby

2020-02-01 09.00.04 paulakrantz9@outlook.com

Paula / Eskilstuna

2020-02-01 09.02.20 barnmorskeliv@gmail.com

Färentuna

2020-02-01 09.02.41 ida.junker@storytelling.se

Ida Junker, Skärholmen

2020-02-01 09.03.25 miimbluemoon@gmail.com

Mi Karlsson Västmanland

2020-02-01 09.04.05 jordemor@gmail.com

Agneta Bergenheim Årnäs, Varberg

2020-02-01 09.08.59 bellaahh_96@hotmail.com

Isabel Johansson Nielsen, Ljungby

2020-02-01 09.11.57 spegla@hotmail.com

Emelie Gustafsson Oviken

2020-02-01 09.13.03 raven-ti@hotmail.com

Raven Hansson Gotland

2020-02-01 09.15.58 simonerognas@gmail.com

Kungälv

2020-02-01 09.18.55 rahelb8@gmail.com

Rahel Brisholm Stockholm

2020-02-01 09.19.21 zalek@live.se

Gunni Olsson Rönninge

2020-02-01 09.21.56 paulahaakansson@hotmail.se

Paula Håkansson bor i Anderstorp kommer från Malmö

2020-02-01 09.24.19 beritenorberg@hotmail.com

Berit Norberg Härnösand/Stockholm

2020-02-01 09.24.53 beritenorberg@hotmail.com

Berit Norberg Härnösand/Stockholm

2020-02-01 09.31.04 hippieserendipity@gmail.com

Antonia Rothschild Stockholm

2020-02-01 09.31.36 fia.doepel@hotmail.com

Fia Doepel, Göteborg

2020-02-01 09.36.03 sonyrisa@gmail.com

Gunilla Stockholm

2020-02-01 09.41.28 malinlevin6@gmail.com

Malin Johansson Karlsborg

2020-02-01 09.42.10 annika.svard@telia.com

Annika Svärd Järpen

2020-02-01 09.44.00 naturkraften@hotmail.com

Göteborg

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-01 09.54.35 gittanlind@hotmail.com

Härnösand

2020-02-01 09.55.45 frankcecilia@hotmail.com

Cecilia hudiksvall

2020-02-01 09.56.10 szabomalena@gmail.com

Malena Szabo, Östansjö

2020-02-01 09.57.30 anna.bkretz@gmail.com

Anna Kretz, Bromma

2020-02-01 10.01.21 mariamalin72@hotmail.com

Maria Björklund, Bjurholm

2020-02-01 10.02.05 harrieth26@hotmail.com

Harrieth Pederson Tösse

2020-02-01 10.04.09 fman1@outlook.com

Nils-Åke Friman, Bellö

2020-02-01 10.05.24 mitaji@icloud.com

Marita Falun

2020-02-01 10.06.26 billan72@live.se

Jeanette Billström, Härnösand

2020-02-01 10.07.49 marie.sjostrom@home.se

Marie Sjöström Karlskrona

2020-02-01 10.13.03 annaolssonj@gmail.com

Anna, Härnösand

2020-02-01 10.16.41 kontakt@spiritroad.se

Anna-Carin Mårtensson Tierp

2020-02-01 10.16.59 carola.smedberg@icloud.com

Carola Smedberg Linköping

2020-02-01 10.19.54 gunnel_hultin@msn.com

Gunnel Hultin, Trollhättan

2020-02-01 10.21.19 sannegard@gmail.com

Britt-Marie Sannegård Uppsala

2020-02-01 10.28.16 cirkus_miramar@hotmail.com

Josefine Lööf, Stockholm

2020-02-01 10.42.33 asa.dufback@gmail.com

Åsa Dufbäck, NORRTÄLJE

2020-02-01 10.46.59 Johanna.Westerlund@bredband.netJohanna Westerlund Ramsås
2020-02-01 10.52.04 ingegerd.henriksson@gmail.com

Oviken

2020-02-01 10.52.32 ingegerd.henriksson@gmail.com

Oviken

2020-02-01 10.57.51 aidaaslani19@gmail.com

Aida Höör

2020-02-01 11.04.19 lilithrosen@outlook.com

Lilith Rosén, Varberg

2020-02-01 11.05.16 carolaoskarsson@live.se

Carola Oskarsson Lidköping Västra Götaland

2020-02-01 11.06.53 m.ivanson@gmail.com

Gråbo

2020-02-01 11.08.18 anja_soder@hotmail.com

Anja Söder Leksandskommun med omnejd.

2020-02-01 11.19.51 tuskulum_kennel@hotmail.com

Marianne Andersson Värmland

2020-02-01 11.35.32 astrid.remnes@gmail.com

Astrid R, Bålsta

2020-02-01 11.39.35 bibieli.lange@gmail.com

Bianca Lange Norrköping

2020-02-01 11.43.10 soderqvistmari@gmail.com

Mari Söderqvist Östersund

2020-02-01 11.44.12 iseeyou.lenafahlgren@outlook.com Lena Fahlgren Bitterna
2020-02-01 11.44.23 janenilsson1@hotmail.com

Jane Nilsson Södertälje

2020-02-01 11.50.18 listrom@gmail.com

Stefan Solna

2020-02-01 11.51.12 berika@hotmail.se

Erika Edmark Härnösand

2020-02-01 11.58.39 zindra.andersson@gmail.com

Zindra Andersson, Glastonbury

2020-02-01 12.01.39 jenniewahlgren_65@hotmail.com Gotland
2020-02-01 12.03.23 monica.hallgren@lovange.se

Monica Hallgren Östersund

2020-02-01 12.07.11 micaela.andersson@gmail.com

Micaela, Stockholm

2020-02-01 12.07.18 anna.lovind@gmail.com

Anna Lovind, Rättvik

2020-02-01 12.16.09 janecarlsen57@hotmail.se

Jane Carlsen Borås

2020-02-01 12.32.01 gunillalarilla@gmail.com

Tyresö Gunilla Carlsson

2020-02-01 12.32.24 angelinafalk3@gmail.com

Angelina Falk Hjärnarp

2020-02-01 12.43.59 hellman.ulla@gmail.com

Härnösand

2020-02-01 12.45.33 petra_kungsbacka@hotmail.com

Petra Johansson Kungsbacka

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-01 12.45.42 rickard.hansson@biologigrand.se Rickard.Hansson Umeå
2020-02-01 13.18.32 anna.gradin@outlook.com

Anna Gradin Robertsfors

2020-02-01 13.28.57 monika.harvey@hotmail.com

Monika Harvey, Solna

2020-02-01 13.34.29 natsage0@gmail.com

Nathalie Andersson, Stockholm

2020-02-01 13.49.07 anna_sch@live.se

Anna, Karlstad

2020-02-01 13.51.06 mmmonika@hotmail.se

Monika Scholz ,Hässelby ,född i Danmark

2020-02-01 13.54.45 linda.m.sjoberg@gmail.com

Linda Sjöberg, Stockholm

2020-02-01 13.57.53 gittepalsson64@gmail.com

Gitte frösön

2020-02-01 13.58.58 lyckheden@live.se

Eva Lyckheden Tomelilla

2020-02-01 14.10.35 angelicakarlsson74@hotmail.com AngelicaKarlsson OSKARSHAMN
2020-02-01 14.17.07 liblo@outlook.com

Lina Blohmé, Stockholm

2020-02-01 14.24.23 92dreyer@outlook.com

Lovisa, Mölndal

2020-02-01 14.29.33 emiliablom@gmail.com

Emilia Blom, Sälshög

2020-02-01 14.45.38 bettan397@hotmail.com

Elisabeth Mähler Sollefteå

2020-02-01 14.49.05 info@gronvag.se

Maria, Jormvattnet

2020-02-01 14.49.23 info@gronvag.se

Maria, Jormvattnet

2020-02-01 14.50.16 linda.hogsander@telia.com

Linda Oskarshamn

2020-02-01 14.55.49 emilycomeau85@gmail.com

Emily Stockholm

2020-02-01 14.59.58 annelielofsson@hotmail.com

Anneli Elofsson Oskarshamn

2020-02-01 15.01.09 susanne.wickstrom@hotmail.com Susanne Wickström Åre
2020-02-01 15.04.38 blackwellir@hotmail.com

Carina Mathiasson, Göteborg

2020-02-01 15.09.44 iderberg.elin@gmail.com

Malmö, Sverige

2020-02-01 15.17.58 mariaeriksson23@yahoo.se

Maria eriksson Östersund

2020-02-01 15.28.43 josefinestempmail@gmail.com

Josefine

2020-02-01 15.38.56 jimmy.sterner@gmail.com

Jimmy Sterner Nyköping. Inte en dag för sent. Dessa vedervärdiga handlingar har lett till trauman som ekar i dagens samhälle.

2020-02-01 15.57.23 kajsa_moberg@hotmail.com

Kajsa Moberg, Nyköping

2020-02-01 15.59.56 zoya.falkova@gmail.com
2020-02-01 16.06.10 kellerth@gmail.com

Anna Kellerth Skarpnäck

2020-02-01 16.08.56 rebeckalundqvist40@gmail.com

Rebecka Lundqvist Norrköping

2020-02-01 16.19.43 karinm.ahlstrom@live.com

Karin M Ahlström, Orsa

2020-02-01 16.25.28 helena@niemis.se

Ängelsberg Bergslagen

2020-02-01 16.25.57 vaike.fors@gmail.com

Vaike Fors, Nyhamnsläge

2020-02-01 16.27.01 amanda.imming@hotmail.com

Amanda imming Nossebro

2020-02-01 16.36.34 henriksson.emelie@hotmail.com

Emelie Henriksson, Stockholm

2020-02-01 17.22.56 skirtliv@outlook.com

Sofia Risman, Enköping

2020-02-01 17.24.40 Frippen_n@hotmail.com

Fredrik Nordstrand, Örnsköldsvik

2020-02-01 17.25.32 Busig69@live.se

Berit Strängnäs

2020-02-01 17.35.02 tfholzer@gmail.com

T. Holzer, Jönköping

2020-02-01 17.40.38 anna_kjellsdotter@hotmail.com

Anna Ramstedt Borlänge

2020-02-01 18.14.04 anne_swahn@hotmail.com

Anne Swahn, Nye

2020-02-01 18.47.51 kateingerwilhelmssom@gmail.com Kate Wilhelmsson göteborg
2020-02-01 18.52.58 tove@akkameditation.se

Tove Eloa, Visby

2020-02-01 19.09.54 asundh@gmail.com

Alexandra Ringblom, Bandhagen

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-01 19.12.59 frideborgsdotter@hotmail.com

VAXHOLM Ingrid Frideborgsdotter

2020-02-01 19.26.36 carina@periodista.se

Carina Sjölin Jönsson

2020-02-01 19.43.20 paulinaamazurek@yahoo.co.uk

Paulina, Höör

2020-02-01 19.55.05 missannl@hotmail.com

Örebro /Skinnskatteberg

2020-02-01 20.00.56 balteberga24@yahoo.com

Skövde

2020-02-01 20.11.38 ikkmofly@gmail.com

Angelica, Göteborg

2020-02-01 20.18.14 fenomena74@gmail.com

Luleå

2020-02-01 20.20.06 jauktion@gmail.com

Jessica Avér Högsby

2020-02-01 20.30.30 harpyan@hotmail.com

Karin Victorin Stockholm

2020-02-01 20.33.33 lunagreen_@hotmail.com

Desideria, Gotland

2020-02-01 20.36.04 ingela58@gmail.com

Ingela ljusdal

2020-02-01 21.00.26 lisaorstrom@gmail.com

Lisa Örström Svenshögen

2020-02-01 21.00.53 anna.kratz@hotmail.com

Anna Alingsås

2020-02-01 21.05.28 alma.hofverberg@hotmail.com

Alma, Umeå

2020-02-01 21.15.32 asa_i_bergsbyn@hotmail.com

Åsa Bergström Skellefteå

2020-02-01 21.24.54 annagronberg_86@hotmail.com

Anna Hjärtblad Munsö

2020-02-01 21.39.13 ebryntesson@gmail.com

Eva Bryntesson, Visby

2020-02-01 21.40.14 olssonlina5@gmail.com

Lina Olsson, Skövde

2020-02-01 21.51.08 svart_angel@hotmail.com

Annika Karlstad

2020-02-01 22.08.36 salmi.annakarin@gmail.com

Anna-Karin Salmi, Luleå

2020-02-01 22.16.11 linaolsson83@yahoo.se

Lina Olsson

2020-02-01 22.17.01 linaolsson83@yahoo.se

Lina Ekerö

2020-02-01 22.17.13 aimeevanbreugel@hotmail.com
2020-02-01 22.27.22 susannelofmark@hotmail.com

Stockholm

2020-02-01 22.42.20 p.xastro@live.se

Paola Castro, Malmö

2020-02-01 22.53.48 tiza_sot_90@hotmail.com

Patricia Ronneby

2020-02-01 23.00.01 e.dufweke@gmail.com

Elin Dufweke Umeå

2020-02-01 23.04.24 elisabethrydberg68@gmail.com

Härnösand

2020-02-01 23.29.40 linnea8.persson@hotmail.com

Linnéa Persson, Billinge

2020-02-02 00.18.34 linadahlstedr@gmail.com

Lina Dahlstedt Laholm

2020-02-02 00.23.20 zoia@walkyourtalk.se

Zoia Zakariasdotter Stockholm

2020-02-02 00.25.11 zoia@walkyourtalk.se

Zoia Zakariasdotter Stockholm

2020-02-02 01.08.57 skorpan1948@hotmail.com

Kerstin Andersson, Västerås

2020-02-02 02.11.13 enhundbegraven@hotmail.com

Emma Älmhult

2020-02-02 02.53.57 cfalkholt@gmail.com

Dalslånged

2020-02-02 04.22.08 cornelia-p@live.se

Cornelia, Kyrkhult

2020-02-02 04.29.45 inanna50@hotmail.com

Annika Eriksson Stockholm

2020-02-02 06.26.38 johanemilgustavsson@gmail.com Göteborg
2020-02-02 07.01.36 gust81073@hotmail.com

Gunilla, Skellefteå

2020-02-02 07.16.06 anja@starmi.se

Anja Starmi , Nacka

2020-02-02 07.20.03 paulini.lundgren@gmail.com

Paulina Lundgren, Landskrona

2020-02-02 07.25.31 eca@spirity.se

Spånga

2020-02-02 07.26.32 eca@spirity.se

Freya Cristiansson Spånga

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-02 07.38.05 susannescholz8@gmail.com

Susanne Scholz, Hässelby

2020-02-02 07.47.22 nillahaglof@gmail.com

Gunilla Haglöf, Landvetter

2020-02-02 08.21.22 linda.moberg@live.se

Österåker

2020-02-02 08.22.34 norin.elina@gmail.con

Elina Norin, Gustavsberg

2020-02-02 08.28.45 a.krutrok@hotmail.com

Angelika Krutrök, Boden

2020-02-02 08.35.51 lina.adevik@gmail.com

Lina Engman Adevik, Haninge

2020-02-02 09.06.04 caija_altari@hotmail.com

Landskrona

2020-02-02 09.27.03 disenchanted_92@hotmail.com

Johanna, Halmstad

2020-02-02 09.44.36 valtersson.johanna@gmail.com

Johanna valtersson Malmö

2020-02-02 10.04.14 naltacamilla@gmail.com

Camilla S. Buatao , Luleå

2020-02-02 10.23.34 a_palsson@hotmail.com

Annika Pålsson Stockholm

2020-02-02 10.28.18 linda.i.westlund@gmail.com

Linda Westlund, Åkersberga

2020-02-02 10.36.12 lavendelrosor@gmail.com

Anita Eneqvist Halla/Romakloster

2020-02-02 11.03.12 carinajacobson@hotmail.com

Carina Ljungberg, Uppsala

2020-02-02 11.43.16 cecilia.soderholm@gmail.com

Cecilia Söderholm, Strängnäs

2020-02-02 11.53.59 marie.sjoman@telia.com

Marie Sjöman Forserum

2020-02-02 12.05.34 ylva@vargheden.se

Ylva Öjes Stockholm/Malung

2020-02-02 12.08.23 kristinbjorkeback@hotmail.com

Kristin Björk björkebäck

2020-02-02 12.13.16 jannika_n@hotmail.com

Jannika Navjord Sthlm

2020-02-02 12.22.51 johanna.mertala@outlook.com

Johanna Mertala Upplands Väsby

2020-02-02 12.23.50 helena.lans@gmail.com

Helena Lans, Mölnlycke

2020-02-02 12.32.05 siri.andersdotter@gmail.com

Siri Andersdotter Malmö

2020-02-02 12.32.29 helenlightcoach@gmail.com

Helen Light, Stockholm

2020-02-02 12.55.38 fiasander30@hotmail.com

Fia Sander, Karlskrona

2020-02-02 12.56.18 o0ithildess0o@gmail.com

Sarah Élwsköld, Kiruna

2020-02-02 13.08.45 sofia_82jonsson@hotmail.com

Sofia Jonsson Haninge

2020-02-02 13.25.18 evelinanobella@gmail.com

Evelina Lundström, Karis - Södra Finland

2020-02-02 13.38.33 sara.i.sibbared@outlook.com

Sara Johansson Ljung

2020-02-02 13.39.09 linboll80@yahoo.se

Lina Blomqvist, Sundsvall

2020-02-02 14.03.14 hclavering@hotmail.com

Stockholm

2020-02-02 14.07.01 emmacete@hotmail.com

Emma Cete Stockholm

2020-02-02 14.32.50 emma.larsone@hotmail.com

Emma Larsson, Eslöv

2020-02-02 15.31.20 emma@kronborg.nu

Emma Kronborg, Stockholm

2020-02-02 15.40.15 susan.florries@gmail.com

Susan Florries Stockholm

2020-02-02 15.41.08 thereseleiris@gmail.com

Therese Leiris Norrköping

2020-02-02 15.42.28 easundberg@hotmail.com

Göteborg

2020-02-02 15.42.32 easundberg@hotmail.com

Göteborg

2020-02-02 15.52.23 irislloydgisela@hotmail.com
2020-02-02 15.53.07 irislloydgisela@hotmail.com

Iris Lloyd Karlstad

2020-02-02 15.58.36 evalenamk@hotmail.com

Eva-Lena Karlsson Vimmerby

2020-02-02 16.06.26 j_rahm@hotmail.com

Johanna Rahm Gotland

2020-02-02 16.15.18 zpirum@hotmail.com

Zandra Palma de Mallorca

2020-02-02 16.24.30 wildroot.shoppen@gmail.com

Johanna Olsson Grödinge

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-02 17.24.43 jennie@xkoalax.com

Jennie Göteborg

2020-02-02 17.27.28 ylva.hogberg@hotmail.com

Ylva Högberg Hölö

2020-02-02 17.41.49 helena@avalonskolan.se

Lövestad

2020-02-02 17.44.26 info@naturhalsan.se

Ann Jönsson Gamlarp Östra Göinge

2020-02-02 17.48.19 sara.spira@gmail.com

Sara Gustafsson, Värmland

2020-02-02 17.48.31 jenny.e.stenlund@gmail.com

Jenny Stenlund - Brämhult

2020-02-02 18.01.53 stefan@avalonskolan.se

Vanstad

2020-02-02 18.02.07 piavia@hotmail.com

Pia Kjellin, Kiruna

2020-02-02 18.06.22 susanne.irene@hotmail.com

Susanne Ingridsdotter/Nilsson, Hässleholm

2020-02-02 18.16.03 tiina_mattsson@hotmail.com

Tiina Mattsson Höör

2020-02-02 18.20.40 matildakristin@hotmail.com

Matilda Einebrant Åseda

2020-02-02 18.31.06 y.b.eriksson@hotmail.com

Yvonbe Eriksson, Nacka

2020-02-02 18.53.18 ulrika@gudinnekraft.se

Ulrika Jäger Karlstad

2020-02-02 19.11.57 hannabendz@gmail.com

Hanna Bendz, Ale

2020-02-02 19.16.27 emilia.e.granqvist@gmail.com

Emilia Bjarka Granqvist. Sånahusen, Skåne.

2020-02-02 19.24.04 fri@frivild.dk

Stine Danmark

2020-02-02 19.29.11 miapetter@gmail.com

Mia Pettersson Arboga

2020-02-02 19.31.21 linda_fenixbird@hotmail.com

Karlstad

2020-02-02 19.35.04 lo.hogberg@gmaul.com

Lo Högberg Näsåker

2020-02-02 19.43.41 sanne@sannearonsson.se

Sanne Aronsson Göteborg

2020-02-02 19.55.17 crist3b@gmail.com

Carina Hudiksvall

2020-02-02 20.02.47 kerstin.fischer@spray.se

Kerstin Fischer Mariannelund

2020-02-02 20.11.36 christina.rudsvik@gmail.com

Christina Rudsvik, Kivik

2020-02-02 20.39.50 lena.bygget@telia.com

Lena Hammarstrand, Holsljunga

2020-02-02 20.46.59 frykberg.karin@gmail.com

Karin Västerås

2020-02-02 20.49.09 monica.weiland@telia.com

Monica Weiland . Varberg

2020-02-02 20.49.12 info@karinjacobsson.se

Karin Jacobsson Älandsbro

2020-02-02 20.50.19 info@karinjacobsson.se

Karin Jacobsson Älandsbro

2020-02-02 20.54.50 ulrikaafs@gmail.com

Ulrika af Sillén, Malmö

2020-02-02 20.55.14 info@harmonicasorsele.se

Monica Degerfalk Sorsele

2020-02-02 20.55.19 klicken@msn.com

Lena Knutson, Malmö

2020-02-02 20.56.44 agneta.a.is@home.se

Agneta Andersson, Härnösand

2020-02-02 21.27.54 alexis.loyalty@gmail.com

Alexis, Stockholm

2020-02-02 21.28.16 tovarosellgurkmeja@hotmail.com Tova Rosell
2020-02-02 21.29.40 vikingafru74@gmail.com

Anna Bylund Halmstad

2020-02-02 21.31.25 runa.odlund@gmail.com

Runa Ödlund, Härnösand

2020-02-02 21.39.22 jonatan.gronkraft@gmail.com

Jonatan Thorvald, Norbo

2020-02-02 21.41.20 lisa.staak@live.com

Öregrund

2020-02-02 21.53.02 ninaakerlund@hotmail.com

Nina Skellefteå

2020-02-02 21.56.27 jenny.marie.f@gmail.com

Jenny Eslöv

2020-02-02 22.00.22 ellinor.linnea@hotmail.com

Ellinor Sjöstedt Afvalon Glastonbury

2020-02-02 22.03.31 annsofie.friberg@gmail.com

Ann-Sofie Friberg Uppsala

2020-02-02 22.07.26 ateljehel@hotmail.se

Arijon Aronsson Stenungsund

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-02 22.09.45 holborfre@gmail.com

Börje Fredriksson, Näsåker

2020-02-02 22.11.44 yvvs72@yahoo.com

Yvette i Halmstad

2020-02-02 22.13.49 angelica.tsanos@outlook.com

Angelica Tsanos, Stockholm

2020-02-02 22.15.39 caterine.nilsson@gmail.com

Caterine, Norrtälje

2020-02-02 22.20.20 millavanerholm@live.se

Milla Vånerholm Eskilstuna

2020-02-02 22.22.22 lisakallstrom@icloud.com

Elisabeth Källström Olsson Alfta Hälsingland

2020-02-02 22.23.03 miarosengren@hotmail.com

Mia Rosengren Träslövsläge

2020-02-02 22.25.45 miia__johansson@hotmail.com

Maria Johansson Höör

2020-02-02 22.32.35 hannajo92@hotmail.com

Hanna

2020-02-02 22.35.29 nenne1978@live.se

Renee Rosengren Borlänge

2020-02-02 22.43.53 lelle_carlsson@yahoo.se

Lena Carlsson, Sorunda

2020-02-02 22.54.17 erikapirat@gmail.com

Erika Lindstrand, Huddinge

2020-02-02 22.58.02 christofer.elgh@kmh.se

Christofer Elgh Stockholm

2020-02-02 23.14.44 sonjakatrinelvidotter@gmail.com

Sonja Katrin Elvidotter, Frösön

2020-02-02 23.43.03 mirja_57@hotmail.com

Mirja Wänglund. Härnösand

2020-02-03 00.05.35 helga_trollgrim@outlook.com

Helga Trollgrim, Kristianopel

2020-02-03 00.41.20 clidholm@live.se

Helsingborg

2020-02-03 01.29.37 anette-elisabeth@hotmail.com

Anette Öhman Strängnäs

2020-02-03 01.54.34 eva-maria-johansson@hotmail.se Maria Johansson Åmotfors
2020-02-03 05.42.18 sussis@hitmail.se

Susanne Söderlund, Enköping

2020-02-03 05.57.11 theamattsson@hushmail.com

stockholm

2020-02-03 06.58.31 ettena55@gmail.com

Gotland

2020-02-03 07.03.02 eiarimay@gmail.com

Irene Ahlberg, Ängelholm

2020-02-03 07.13.37 ahallden20@hotmail.com

Åsa Halldén, Västerås

2020-02-03 07.18.38 mariastambro@hotmail.com

Maria Stambro Stockholm

2020-02-03 07.19.00 mija.e@live.se

Mija Edström Linköping

2020-02-03 07.32.17 boman_1984@hotmail.com

Louise Boman Gislaved

2020-02-03 07.32.48 beahak@live.se

Beatrice Håkansson, Västanå

2020-02-03 07.42.32 alexandra.forssen@yahoo.com

Alexandra Forssén Stockholm

2020-02-03 07.45.04 egil.look@outlook.com

Egil Alv Lökken. Simrishamn

2020-02-03 08.06.21 mwadsten@hotmail.se

Malin Wadsten Simlångsdalen

2020-02-03 08.14.05 marianne.svan@hotmail.com

Marianne Svan Västerås

2020-02-03 08.22.08 naurkrafter@gmail.com

Helene Dresler Malmö

2020-02-03 08.23.13 gerda.lundberg@aromacreative.se Gerda Lundberg, Skänninge
2020-02-03 08.25.51 birgittafrenzel@gmail.com

Birgitta Frenzel Varberg

2020-02-03 08.34.01 maryapallin@yahoo.se

Åmotfors maryapallin@yahoo.se

2020-02-03 08.34.23 animapalmer@gmail.com

Nathalie, Växjö

2020-02-03 08.51.45 anna.gidegran@hotmail.se

Anna Kumla

2020-02-03 09.08.39 amanda.kvarnfors@live.se

Amanda Kvarnfors, Norrtälje

2020-02-03 09.25.30 richmondbarra@gmail.com

35 Lutton Place

2020-02-03 09.25.52 baggannika@hotmail.com

Annika Gustafsson Norbo Säter kommun

2020-02-03 09.25.55 ladychrii@yahoo.se

Christa Teglund Krylbo

2020-02-03 09.37.56 veroni@deland.se

Veronica Deland Molkom

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-03 09.38.38 ellinor_hamren@hotmail.com

Ellinor Hamrén, Bromma

2020-02-03 09.47.54 angerud.hanna@gmail.com

Berit Wennberg LAMMHULT

2020-02-03 09.48.10 sanja.kropsu@gmail.com

Sanja Kropsu, Stockholm

2020-02-03 09.58.25 mscnilsson@gmail.com

Sofia Nilsson, Örnsköldsvik

2020-02-03 10.10.06 coachkirsi@gmail.com

Kirsi Wahlström, Härnösand

2020-02-03 10.14.33 kanintand@hotmail.com

Yvonne Hedlund, Stockholm

2020-02-03 10.29.17 annobjork@hotmail.com

Anna-Karin Björk Stockholm

2020-02-03 10.29.38 mariefreden@gmail.com

Marie Fredén Kinnekulle Västergötland

2020-02-03 10.37.52 bosanhakan@gmail.com

Krister Håkansson Sölvesborg

2020-02-03 10.41.52 ingeladoyle@hotmail.com

Ingela Doyle, London

2020-02-03 11.05.40 maria.alvstjarne@gmail.com

Maria, åre

2020-02-03 11.18.49 hanna.m.rosvall@gmail.com

Hanna Rosvall, Malmö

2020-02-03 11.38.49 miamariakarlstrom@gmail.com

Maria Karlström

2020-02-03 11.39.34 miamariakarlstrom@gmail.com

Maria Karlström Söderhamn

2020-02-03 11.45.34 ailuuj@hotmail.com

Julia Nilsson, Luleå

2020-02-03 11.50.02 maud.gilljam@comhem.se

Född i Härnösand 1939, bor nu i Sollentuna

2020-02-03 11.53.20 linda-strand@hotmail.com

Gävle

2020-02-03 12.35.52 sofi.smedberg86@gmail.com

Sofi Smedberg, Sandviken

2020-02-03 12.38.13 johanna.englund747@gmail.com

Johanna Englund, Jakobstad / Finöand6

2020-02-03 12.40.34 susens09@hotmail.com

Helena Tormner 56195 lekeryd

2020-02-03 12.41.04 anncharlottesilvikko@gmail.com

Ann-Charlotte S

2020-02-03 12.41.04 ida.linderborg@hotmail.com

Ida Linderborg Ursviken

2020-02-03 12.41.14 claralborg@gmail.com

Clara, Nyköping

2020-02-03 12.42.52 charlottesignell@gmail.com

Charlotte Signell Bromma

2020-02-03 12.44.15 hebreana@hotmail.com

Anette Hereana Annica Nilsson Karlstad

2020-02-03 12.44.16 helene.grano@me.com

Helene Granö, Enköping

2020-02-03 12.47.40 jsj_80@hotmail.com

Johanna Åland

2020-02-03 12.48.38 nikolinamellberg@hotmail.com

Nikolina Mellberg, Höör

2020-02-03 12.48.39 christel.67@hotmail.com

Christel Johansson, Bålsta

2020-02-03 12.48.58 jessicatt@hotmail.com

Jesseca Eriksson, Uppsala

2020-02-03 12.50.24 madde_eriksson4@hotmail.com

Madeleine Eriksson Boda Kyrkby

2020-02-03 12.50.46 helena.lopponen@live.se

Helena Löppönen, Gagnef

2020-02-03 12.50.51 edholm.sara@gmail.com

Sara Edholm, Gottne

2020-02-03 12.51.59 mail@emmavetter.com

Emma Vetter, Stockholm

2020-02-03 12.53.08 sara.facchini@gmail.com

Sara Facchini Frankental - Ludvika

2020-02-03 12.53.43 lillinnsan.nilsson@gmail.com

Linn. Nilsson Skåne

2020-02-03 12.54.13 alexandrayoga87@gmail.com

Alexandra Västerås

2020-02-03 12.54.23 isa_gillman1986@hotmail.com

Isa Gillman

2020-02-03 12.56.09 lillavik98@gmail.com

Viktoria Ellös

2020-02-03 12.58.47 anna.sofia.andersson@hotmail.comSofia, Malmö
2020-02-03 12.59.55 melinda.maris@gmail.com

Melinda Maris. Närpes, Finland.

2020-02-03 13.00.05 lisaingridnordlund@hotmail.com

Lisa Folkesson säter

2020-02-03 13.00.25 lina.forsberg@outlook.com

Lina Forsberg, Raseborg, Finland

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-03 13.00.41 mtherese.lo@gmail.com

Therese Löfgren, Bureå

2020-02-03 13.01.04 my_soderberg@hotmail.com

My Söderberg Höör

2020-02-03 13.02.25 malinagnespaulina@gmail.com

Malin Olsson, Burträsk

2020-02-03 13.03.11 Illiana.anklew@gmail.com

Illiana, Sundsvall

2020-02-03 13.04.24 jenny.odenstig@live.se

Jenny Odenstig, Nynäshamn

2020-02-03 13.06.07 antonsson_anna@yahoo.se

Anna Antonsson, Mörrum

2020-02-03 13.06.34 rosa.frisegard@telua.com

Enånger

2020-02-03 13.09.06 mt.marit@gmail.com

Mari Turunen, Stockholm

2020-02-03 13.09.44 frida.laine@gmail.com

Frida Laine Järna

2020-02-03 13.10.14 viveka@atmajyoti.se

Viveka Blom Nygren, STOCKHOLM

2020-02-03 13.11.15 anna@kruse.se

Anna Kruse, Malmö

2020-02-03 13.11.26 trudelutt9@gmail.com

Gertrud Lundin Kalmar

2020-02-03 13.11.56 matilda.wengelin@gmail.com

Matilda Wengelin Ovanåker

2020-02-03 13.11.57 monica.berglund.conceicao.costa@gmail.com
Monica Berglund, Stockholm
2020-02-03 13.13.09 lin_dalen@hotmail.com

Lin Dalén, Skåne

2020-02-03 13.13.12 alvarez.selek@gmail.com

Natalia, Stockholm.

2020-02-03 13.14.41 hannaklockars@yahoo.se

Hanna Klockars, Uppsala

2020-02-03 13.17.15 sandralundholm@gmail.com

Sandra Lundholm Kalmar

2020-02-03 13.17.50 spacekat28@hotmail.com

Katarina Stenbäck. . Trödje , Gävle

2020-02-03 13.17.55 sarahhjorth444@gmail.com

Sarah Hjorth Rönninge

2020-02-03 13.18.48 norling.zenlithai@live.se

Stefan Sanna norling Gotland

2020-02-03 13.20.08 signehcfreed@gmail.com

Signe Freed Göteborg

2020-02-03 13.21.36 linnlihnell@live.se

Linn Lihnell Bollebygd

2020-02-03 13.22.33 lin.hedlund@gmail.com

Linda Hedlund Stockholm

2020-02-03 13.23.02 helen.e.larsson@telia.com

Helen Larsson, Stockholm

2020-02-03 13.23.47 tessilago@hotmail.com

Tess, Stockholm

2020-02-03 13.24.58 isabella.jonsson@gmail.com

Isabella Jonsson

2020-02-03 13.26.00 camila.valencia.olguin@hotmail.comCamila Valencia Göteborg
2020-02-03 13.26.13 susannemartorell@outlook.com

Susanne Martorell Göteborg

2020-02-03 13.27.51 aicarund@gmail.com

Angelica Rönnlund UMEÅ

2020-02-03 13.29.42 zalv82@gmail.com

Zanna Alverhag Skinnskatteberg

2020-02-03 13.30.09 birgitta_westin@hotmail.com

Birgitta Sollentuna

2020-02-03 13.30.44 spacekat28@hotmail.com

Katarina Stenbäck. . Trödje , Gävle

2020-02-03 13.33.04 mialundh69@hotmail.com

Maria, Olofström

2020-02-03 13.34.25 sarakatari@gmail.com

Sara Olausson, Stockholm

2020-02-03 13.34.36 katze.sammet@hotmail.com

Ellinor Brattberg Uppsala

2020-02-03 13.35.18 jenny_ohlson@hotmail.com

Jenny Ohlson Linköping

2020-02-03 13.35.36 annikaj14@gmail.com

Annika Jonsson Hälsingland

2020-02-03 13.37.22 nordenfeltanna@gmail.com

Anna Bergman, Björkvik

2020-02-03 13.39.14 ylvaibizafly@hotmail.com

Falun

2020-02-03 13.39.54 Nelly.sven@gmail.com

Nelly Svensson broby

2020-02-03 13.41.02 madeleinetonder@hotmail.com

Madeleine Tönder Filipsson, Stockholm

2020-02-03 13.42.06 zazzas@live.se

Zazza Persson broby

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-03 13.44.25 idun.hansen@hotmail.com

Idun Hansen, Järvsö

2020-02-03 13.44.42 eilennagrebtsew.aw@gmail.com

Annelie Westberg, Odensbacken

2020-02-03 13.45.50 mariebergwall61@hotmail.com

Marie Bergwall, Sjöbo

2020-02-03 13.46.41 lkenygards@gmail.com

Kristina, Avesta

2020-02-03 13.49.06 jonasw82@yahoo.se

Jonas Wesström Född Sthlm, bor Örebro.

2020-02-03 13.52.20 galdra666@gmail.com

Emma Jonsson, Avesta

2020-02-03 13.53.11 mail@linnelgstrand.se

Linn Elgstrand, Ekerö

2020-02-03 13.53.14 ylvaibizafly@hotmail.com

Ylva Jonsson Falun

Mia Pahjamo Finspång
2020-02-03 13.54.08 miasusannepahjamo@hotmail.com.com
2020-02-03 13.55.02 indelon@hotmail.com

Fårö

2020-02-03 13.57.37 anna.sofia74@icloud.com

Anna-Sofia malm Göteborg

2020-02-03 13.58.53 mansson78@hotmail.com

Madeleine Månsson /Helsingborg

2020-02-03 14.01.21 frida.hammarsten@gmail.com

Frida Hammarsten

2020-02-03 14.02.18 mia.cook.laxberg@gmail.com

Stockholm

2020-02-03 14.03.50 mia.cook.laxberg@gmail.com

Mia Cook Laxberg Stockholm

2020-02-03 14.04.04 jytte.sjoberg@live.se

Jytte Sjöberg Stockholm

2020-02-03 14.04.41 zymurgen@hotmail.com

Andreas från Sandviken

2020-02-03 14.04.49 tomtebovittran@gmail.com

Birgitta Wiklund, Umeå, Sverige

2020-02-03 14.04.56 tinagull69@gmail.com

Tina, Ängelholm

2020-02-03 14.06.18 linneastalsmeden@gmail.com

Linnea Stålsmeden

2020-02-03 14.07.25 jennycaldenby@yahoo.se

Jenny Caldenby, Göteborg

2020-02-03 14.08.14 jfogel90@gmail.com

Johanna Fogel, Stockholm

2020-02-03 14.10.42 teresia76@hotmail.com

Teresia Holmlund Bureå

2020-02-03 14.16.12 malin_lorthagen@yahoo.se

Malin Löthagen Stockholm/Gröndal

2020-02-03 14.17.12 karinsaler74@gmail.com

Karin Saler, Stockholm

2020-02-03 14.17.38 joy1@comhem.se

Åsa Stockholm

2020-02-03 14.18.34 catrin.skoogh@gmail.com

Catrin Skoogh, Haninge

2020-02-03 14.20.40 amy.eliasson@hotmail.com

Elisabeth Eliasson Göteborg

2020-02-03 14.25.13 reneebjornberg@hotmail.com

Renée Björnberg, Rydsgård

2020-02-03 14.28.24 suzanaalexsson@hotmail.com

Suzana Pettersson Alexsson Edsbyn

2020-02-03 14.29.47 maret.wallentin@gmail.com

Märet Wallentin Mönsterås

2020-02-03 14.31.28 silje.frich@gmail.com

Silje pedersen Järna

2020-02-03 14.32.27 emma_brev@hotmail.com

Lund

2020-02-03 14.33.00 fanny.ahlgren@gmail.com

Fanny Ahlgren, Farsta

2020-02-03 14.33.12 fridawaller@hotmail.com

Frida Spångberg waller

2020-02-03 14.33.29 mimmanilsson@gmail.com

Marika från Vanstad i Skåne. Numera boende i Rom, Italien

2020-02-03 14.34.12 klarasinder@gmail.com

Klara Sinder Stockholm

2020-02-03 14.35.24 hajmaggot@hotmail.com

Magdalena från Sollentuna

2020-02-03 14.37.15 malynholmbomb@gmail.com

Malyn Holmbom, Sundsvall

2020-02-03 14.37.20 anja.kv69@gmail.com

Anya Åberg, Skelleftehamn

2020-02-03 14.41.25 cia@sederlin.net

Carina Sederlin Stockholm

2020-02-03 14.41.40 tova.hellsten@yahoo.se

Lucille Hellgren

2020-02-03 14.42.13 tulahansson@gmail.com

Tula Göteborg

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-03 14.45.24 ellinor.palmer@hotmail.com

Ellinor Lerum

2020-02-03 14.46.22 trollet72@outlook.com

Tina Strid Sölvesborg

2020-02-03 14.47.15 fridaelinmaria@gmail.com

Frida, Oslo

2020-02-03 14.49.08 sofiehector@hotmail.com

Sofie Hector Västerhaninge

2020-02-03 14.49.15 m.josefine.danielsson@gmail.com Josefine Danielsson, Varberg
2020-02-03 14.53.24 eva.silwerback@gmail.com

Eva Silwerback Västerås

2020-02-03 14.57.28 tempus_fugit_1@hotmail.com

Carina Olsson, Sundsvall

2020-02-03 14.59.23 77anneli@gmail.com

Anneli Crespo, Göteborg

2020-02-03 15.00.15 stickan.olander@gmail.com

Stickan, Gnesta

2020-02-03 15.01.10 mollys.muffins@hotmail.com

Linnéa Mattsson Sågmyra

2020-02-03 15.02.53 ac150315@gmail.com

Anna Höör

2020-02-03 15.05.31 tornedalingen@gmail.com

Lotta Nyberg, Pajala

2020-02-03 15.18.39 henning.elvira@gmail.com

Elvira Henning, Gnarp

2020-02-03 15.23.48 anna.maria.larsson@hotmail.com Maria Larsson Kristianstad
2020-02-03 15.24.11 amanda.ingvarsson@yahoo.se

Amanda Ingvarsson, Båstad

2020-02-03 15.25.53 lillsandra90@gmail.com

Sandra, Kungsängen

2020-02-03 15.26.50 anette_levau@hotmail.com

Anette Levau/Vellinge

2020-02-03 15.27.48 linneasundberg90@gmail.com

Linnea Sundberg, Stockholm

2020-02-03 15.27.56 victoria.gussow@live.se

Tora Güssow Västerås

2020-02-03 15.33.25 elin_stenius@hotmail.com

Elin, Vagnhärad

2020-02-03 15.34.18 lindavennberg@gmail.com

Linda Vennberg, Smedjebacken

2020-02-03 15.35.37 andebark@gmail.com

Annika Andebark, Skåne

2020-02-03 15.37.03 johanna.e.stal@gmail.com

Johanna Stål, Uppsala

2020-02-03 15.38.22 christin_ekholm@hotmail.com

Christin- Johannishus

2020-02-03 15.40.31 rebecka.gustafsson@outlook.com Rebecka Gustafsson, Stockholm
2020-02-03 15.43.54 mariehelenforsberg@gmail.com

Helen Forsberg Robertsfors

2020-02-03 15.46.32 lasuequita@gmail.com

Main Sicking, Stockholm

2020-02-03 15.48.01 aylya.m@hotmail.com

Aylya Avelind Stockholm

2020-02-03 15.49.00 misstennesseebelle@gmail.com

Charlotta Wästfelt, Göteborg

2020-02-03 15.49.49 nillams3@gmail.com

Malin Uppsala

2020-02-03 15.50.40 sandrawanerskar@hotmail.com

Sandra, Lidköping

2020-02-03 15.51.22 ann_nord67@hotmail.com

Ann Nordgren, Tingsryd

2020-02-03 15.53.53 kattemma@gmail.com

Emma Wall, Stockholm

2020-02-03 16.04.26 jasse89@hotmail.com

Jasmine väisänen, Hestra Småland

2020-02-03 16.06.12 mullemerga@icloud.com

Sofia Gunnarskog

2020-02-03 16.06.30 mavica71@hotmail.com

Marianne, Linköping

2020-02-03 16.06.36 christinacandell@gmail.com

Christina Candell Torsåker nu Falkenberg

2020-02-03 16.09.30 therese.igelstrom@gmail.com

Therese Igelström Kärråkra

2020-02-03 16.11.22 linnea.thurelius@hotmail.com

Linnéa Stockholm

2020-02-03 16.14.41 johannaljungberg1@gmail.com

Johanna Ljungberg, Enskede (från Sundsvall)

2020-02-03 16.16.42 fisan65@gmail.com

Lena Gustafson, Brottby Vallentuna

2020-02-03 16.17.11 elinornahkala@gmail.com

Garpenberg Dalarna

2020-02-03 16.18.23 c.wahlberg3@gmail.com

Carina Wahlberg, Stockholm

Tidstämpel

E-postadress

2020-02-03 16.21.15 lexnilsson@gmail.com

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:
Alexandra Nilsson, Marsvinsholm

2020-02-03 16.23.58 rosemariejohansson59@gmail.comRosemarie Annette Johansson verktumsgatan 7 42173 vänstra frölunda, Göteborg
2020-02-03 16.24.11 bodilhallin@hotmail.se

skövde

2020-02-03 16.29.05 mikaela.oskarsson@gmail.com

Mikaela Lundén Göteborg

2020-02-03 16.37.12 fruandersson@hotmail.com

Sofia Andersson, Sandviken

2020-02-03 16.38.23 anna.hamnhuset@gmail.com

Anna Franzen Harge

2020-02-03 16.41.01 utblickaren@gmail.com
2020-02-03 16.45.24 johanna09926@gmail.com

Johanna Nyström Stockholm

2020-02-03 16.45.49 barbro.hasselgren@gmail.com

Barbro från Finspång

2020-02-03 16.47.19 joso_1@hotmail.com

Stockholm

2020-02-03 16.48.00 joso_1@hotmail.com

Johanna Stenhammar, Stockholm

2020-02-03 16.48.18 sara.maria.axelsson@gmail.com

Sara Axelsson, Göteborg

2020-02-03 16.50.49 jordemor69@hotmail.com

Carina , Norrtälje

2020-02-03 16.52.51 marikaca@hotmail.com

Marika Csiger-Axelsson Mjöhult Höganäs

2020-02-03 16.57.30 axelina.park@hotmail.com

Axelina Park, Malmköping

2020-02-03 16.58.23 sandralundmark@gmail.com

Vebomark

2020-02-03 16.58.24 crissyandersson@hotmail.com

Crissy andersson kumla

2020-02-03 17.01.15 anette.sahlstrom@hotmail.com

Anette Sahlström, Färentuna

2020-02-03 17.22.25 camilla_542@msn.com

Camilla Ekholm Krylbo

2020-02-03 17.22.30 m-lapelgren@hotmail.se

Marie-Louise Apelgren, Upplands Väsby

2020-02-03 17.23.13 elemenda90@gmail.com

Madelene Åkerberg

2020-02-03 17.24.26 ewalivmar@hotmail.com

Ewa Livmar Uppsala

2020-02-03 17.24.27 helen.ohlsson.gbg@gmail.com

Helen Ohlsson, Göteborg

2020-02-03 17.24.59 madelene_larsson_1@hotmail.comMadelene Stockholm
2020-02-03 17.28.08 mennelen@gmail.com

Madeleine Delfors, Täby

2020-02-03 17.29.13 svampsok@gmail.com

MALMKÖPING

2020-02-03 17.37.18 jaqueline_malmsten@hotmail.com Lisette Malmsten
2020-02-03 17.39.56 malin.roos@live.se

Malin Roos. Bor i Bjästa.

2020-02-03 17.40.12 ewelinafabiszewska31@gmail.com Ewelina Fabiszewska Södertälje
2020-02-03 17.40.43 jessicawaaker@hotmail.com

Jessica waaker mockfjärd

2020-02-03 17.41.32 desireeunger@hotmail.com

Desiree Unger, Mönsterås

2020-02-03 17.41.57 beatrice_l@telia.com

Beatrice Lüneburg Odensbacken

2020-02-03 17.43.57 maria.bolla@hotmail.com

Maria Bölla, Ludvika

2020-02-03 17.44.28 molfor123@gmail.com

Molly, Umeå

2020-02-03 17.45.17 ankis_75@hotmail.com

Finspång

2020-02-03 17.49.49 larusdottir123@hotmail.com

Kristín Rúna Lárusdóttir, Stockholm

2020-02-03 17.50.59 karin.bogg@gmail.com

Karin Bogg Älvdalen

2020-02-03 17.51.54 sara-igefjord@hotmail.con

Sara Igefjord, Jönköping

2020-02-03 17.52.17 inkamail@hotmail.com
2020-02-03 17.58.51 madeleneaalto91@gmail.com

Nomena, Stockholm

2020-02-03 17.59.43 louise.trank@gmail.com

Louise, Uppsala

2020-02-03 18.00.10 louise.trank@gmail.com

Louise, Uppsala

2020-02-03 18.02.00 mia.vaattovaara@gmail.com

Mia i Trollhålsbygget, Boxholm

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-03 18.07.29 sofie.ljungberg@hotmail.com

Sofie Ljungberg Malmö

2020-02-03 18.10.44 irina.esteman@gmail.com

Irina Esteman Slagsta

2020-02-03 18.12.01 lenah@hotmail.se

Lena Holmberg Stockholm

2020-02-03 18.12.22 sarah.ojakangas@gmail.com
2020-02-03 18.13.01 sarah.ojakangas@gmail.com

Sarah, Haninge

2020-02-03 18.16.44 ann.forsberg@solkristallen.com

Ann Forsberg Visby

2020-02-03 18.17.51 jsfnmlm@gmail.com

Josefine Malm Enskededalen

2020-02-03 18.20.05 minaanahita@yahoo.se

Göteborg

2020-02-03 18.21.00 mmelander808@gmail.com

Maria Melander Stockholm

2020-02-03 18.23.37 ingrideheadlam@gmail.com

Ingrid Headlam, Nygård

2020-02-03 18.23.47 aline.fraval@gmail.com

Aline

2020-02-03 18.25.14 lenasilfversward@hotmail.com

Lena Silfverswärd Västerås / Christianstad

2020-02-03 18.27.07 carolinerydholm@hotmail.com

Caroline rydholm, ingarö

2020-02-03 18.27.46 info@happylifebycinna.se

Cinna Öhrfelt Huddinge

2020-02-03 18.33.39 pernillaronnlund@hotmail.com

Pernilla Rönnlund Stockholm

2020-02-03 18.37.32 mrsmagika@gmail.com

Ika Durgé Stockholm

2020-02-03 18.48.16 gun-marie58@hotmail.com
2020-02-03 18.48.52 mimmie.holster@gmail.com

Eva-Marie Holster, Örebro

2020-02-03 18.49.30 mimmie.holster@gmail.com

Eva-Marie Holster, Örebro

2020-02-03 18.58.23 jasmin.wardi@outlook.com

Maria Karlsson

2020-02-03 18.59.51 susanne.62@telia.com

Susanne Lindesberg

2020-02-03 19.00.13 mileacormery@gmail.com

Milea Corméry Brösarp

2020-02-03 19.03.18 mamamarlie93@gmail.com

Ronja Malmbo, från Vilhelmina boende i Morgongåva

2020-02-03 19.04.51 mia.musakka@hotmail.com

Maria Musakka

2020-02-03 19.10.06 l.m.brundell@gmail.com
2020-02-03 19.11.47 hcattis@hotmail.com

Catrin Lenhovda

2020-02-03 19.14.37 lisaeri@hotmail.com

Lisa Eriksson, Fredriksberg

2020-02-03 19.24.13 githj@hotmail.com

Stockholm

2020-02-03 19.28.38 lernbom@hotmail.com

Göteborg

2020-02-03 19.32.43 frumodigtradgard@gmail.com

Anna Modig Saltsjö-Boo

2020-02-03 19.33.31 pellehansson81@gmail.com

Pelle Hansson, Borlänge

2020-02-03 19.34.41 gunillabe@live.se

Gunilla Bengtsson, Klippan

2020-02-03 19.36.19 jonassonkaroline@gmail.com

Karoline Jonasson, Sollentuna

2020-02-03 19.38.18 san.truedsson@gmail.com

Sandra Truedsson Asarum

2020-02-03 19.40.49 helena.s.filipsson@gmail.com

Helena Samuelsson-Filipsson, Linghem

2020-02-03 19.44.37 jonna.k.sundell@gmail.com

Jonna Sundell, Haninge

2020-02-03 19.44.46 eljena.georgsdotter@hotmail.se

Eljena Georgsdotter Önneslöv, Skåne

2020-02-03 19.46.20 caroline.pederson@hotmail.com

Caroline Pederson Åmål

2020-02-03 19.47.03 caroline.pederson@hotmail.com

Caroline Fredholm Åmål

2020-02-03 19.47.47 mdmalinn7@gmail.com

Malin Gerdin Detterfelt, Linköping

2020-02-03 19.47.51 caroline.fredholm@hotmail.com

Caroline Fredholm Åmål

2020-02-03 19.58.21 yrsa_s_hagstrom@hotmail.com

Yrsa Uppsala

2020-02-03 20.00.03 falkes.ewa@telia.com

Skucku Svenstavik

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-03 20.06.16 sandahl.mikaela@hotmail.com

Uppsala

2020-02-03 20.06.57 sandahl.mikaela@hotmail.com

Mikaela, Uppsala

2020-02-03 20.08.33 m.persson04@hotmail.com

Marie Persson Norrbo

2020-02-03 20.14.49 linda.h.elofsson@gmail.com

Linda, Vaggeryd

2020-02-03 20.14.53 sandra_carlsson87@live.se

Sandra Vinú Arvika

2020-02-03 20.15.02 camilla.stjerndotter@gmail.com

Järna

2020-02-03 20.19.25 lmtorngren@gmail.com

Lisa-Mari Söråker

2020-02-03 20.35.06 paulamiriameden@gmail.com

Paula Edén Tranås

2020-02-03 20.35.53 sandy@grafikfel.org

Sandra Laurila, Bollnäs

2020-02-03 20.39.23 sandra_cardell@hotmail.com

Sandra Cardell, Skanör

2020-02-03 20.40.43 frazze_diza@hotmail.com

Yvette Fransson Oskarshamn

2020-02-03 20.41.59 frazze_diza@hotmail.com

Yvette Oskarshamn

2020-02-03 20.48.36 paputten@gmail.com

Therese Lopez Stockholm

2020-02-03 20.49.44 enstrut@gmail.com

Freja Heu Malmö

2020-02-03 20.51.07 info@desireerosborg.com

Desirée Rosborg, Melltorp

2020-02-03 20.55.56 ninni.waaker@icloud.com

Ninni Vaker Borlänge

2020-02-03 20.57.54 Mililot@hotmal.com

Mari Vallin, Sundsvall

2020-02-03 20.59.07 adelina.allberg@hotmail.com

Adelina Allberg, Härnösand

2020-02-03 21.03.12 Rallymor@hotmail.com

Lillemor Dahlgren Umeå

2020-02-03 21.05.26 camilla.almen@live.com

Camilla Almén Strömstad

2020-02-03 21.08.43 kattmammabastet@gmail.com

Annie Bryngelsson, Bromma

2020-02-03 21.09.28 isoldey@gmail.com

Anna Lindberg, Stockholm

2020-02-03 21.13.02 emanuelsson.joh@gmail.com

Johanna Emanuelsson Gustavsfors

2020-02-03 21.14.51 kattmammabastet@gmail.com

Annie Bryngelsson, Bromma

2020-02-03 21.15.36 malin@livingbymalin.com

Malin Larsson, Edeby

2020-02-03 21.20.57 dementiaahlin@gmail.com

Linda Ålin Söråker

2020-02-03 21.41.16 monica.jornek@telia.com

Monica Jörnek, Kil

2020-02-03 21.55.08 annelihelm@gmail.com

Hässelby Strand Västerort Stockholm

2020-02-03 22.09.25 ylva.nylen@gmail.com

Ylva Nylén, Ösmo

2020-02-03 22.23.48 stierndagg@gmail.com

Linda Hammarstedt-Stierndagg, Växjö

2020-02-03 22.24.30 fantasia02@hotmail.com

Jeanette Fröjd Kävlinge

2020-02-03 22.24.33 asa.w@hotmail.com

Skarpnäck

2020-02-03 22.28.44 annaroos88@hotmail.com

Anna Eklund Örnsköldsvik

2020-02-03 22.35.29 verran78@hotmail.com

Veronica VÄSTERÅS

2020-02-03 22.44.06 freja.candell@gmail.com

Freja, Vik 1 km från ”häxberget”

2020-02-03 22.44.27 malou@selvastudio.se

Malou Bergman Stockholm

2020-02-03 22.56.10 camillakarlsson1987@gmail.com

Camilla Karlsson Norrköping

2020-02-03 23.03.43 svetlanabfl@gmail.com

Svetlana Lindblom, bor på Onsala, kommer från Brasilien.

2020-02-03 23.08.16 warmestcolor@yahoo.com

Linda Göteborg

2020-02-03 23.18.23 annasofia.wiberg@gmail.com

Anna Wiberg, Stockholm

2020-02-03 23.54.55 jensan@telia.com

Karlstad

2020-02-04 00.05.03 aia777@hotmail.se

Iréne Andersson Östersund

2020-02-04 00.55.13 fanny.gravlund@live.se

Fanny Gravlund, Stockholm

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-04 01.05.06 christina@rinkebyhage.se

Christina Mikkola Jähhammar Kista

2020-02-04 03.50.38 nina.sjodin@gmail.com

Stockholm

2020-02-04 04.04.53 virpihn@gmail.com

Virpi Hänninen, Göteborg

2020-02-04 04.17.01 petra@alun.se

Älvsjö

2020-02-04 06.37.44 annsan67@msn.com

Askersund

2020-02-04 06.53.58 marie.lundell@hotmail.com

Marie lundell , Rolfstorp

2020-02-04 06.58.30 liv.kokko@gmail.com

Liv K, Umeå

2020-02-04 07.13.49 pettersson.andrea@gmail.com

Andrea pettersson stockholm

2020-02-04 07.26.02 malin.my.svante@gmail.com

Malin, Stockholm

2020-02-04 07.35.37 ekstrandmolly@gmail.com

Molly, Hälsingland

2020-02-04 08.36.20 cuknight@btinternet.com

Christine Knight, Stockholm

2020-02-04 08.41.39 asa@talsmark.se

Åsa Bergquist Umeå

2020-02-04 08.53.37 hellenptoivola@gmail.com

Hellen P Toivola Motala

2020-02-04 10.01.49 amanda.alskadeunge@gmail.com Amanda Bengtsson Tranås
2020-02-04 10.50.13 ewa@nilemark.com

ÅHUS

2020-02-04 10.51.58 mlnordeman@gmail.com

Axvall

2020-02-04 11.14.32 medium.marita@telia.com

Marita Jonsson Umeå

2020-02-04 11.15.31 ankifahlstad@gmail.com

Anki Fahlstad Karlstad

2020-02-04 11.28.09 mariellavistrom@gmail.com

Chissra Stockholm

2020-02-04 11.41.01 m.collin@live.com

Milla Collin Karlstad

2020-02-04 11.42.45 larsvby@gmail.com

Lars Lundin, Umeå.

2020-02-04 11.53.20 marta.kero@gmail.com01a

Märta Kero, Solna

2020-02-04 12.15.09 mandy_82_@hotmail.com

Amanda Wibron Sundsvall

2020-02-04 12.25.39 bethlynette@yahoo.com

B.T.

2020-02-04 12.49.18 adelrod@kth.se

Adela, stockholm

2020-02-04 12.50.55 ellissepenn84@outlook.com
2020-02-04 13.19.22 anna.kaplan@live.se

Anna Kaplan, Stockholm

2020-02-04 13.32.56 versve08@gmail.com

Veronica Svensson Falkenberg

2020-02-04 13.38.28 beartrailz@yahoo.com

Helsingborg

2020-02-04 14.22.52 gittan65@me.com

Birgitta Örnsköldsvik

2020-02-04 15.57.15 pysselanna@gmail.com

Anna H, stockholm

2020-02-04 16.10.44 hannaimrocko@hotmail.com

Hanna Sundelin Sthlm

2020-02-04 16.24.04 stinahannaline@gmail.com

Stina Gray, Järna

2020-02-04 16.25.58 tinanevin@me.com

Tina Nevin, Lenhovda, Småland

2020-02-04 16.26.41 evaams2008@hotmail.com

AnetteStaaf Sundsvall

2020-02-04 16.30.02 zuni.aurora@gmail.com

Zuni Aurora Vargas Catalan, Huskvarna

2020-02-04 16.35.03 hannah.johansson@icloud.com

Hannah, Sollentuna

2020-02-04 16.54.51 malin.christel.jansson@gmail.com Malin, Östhammars kommun
2020-02-04 16.58.10 diana.danielsson@gmail.com

Diana Danielsson Stockholm

2020-02-04 16.58.55 marialj_@hotmail.com

Maria, Halmstad

2020-02-04 17.09.10 nennejh@yahoo.se

Jenny Hertzman Stockholm

2020-02-04 17.15.54 mklo63@hotmail.com

MariaLundström Karlstad

2020-02-04 17.32.17 mutilda@hotmail.com

Matilda Bremer, Växjö

Tidstämpel

E-postadress

2020-02-04 17.35.24 sofiaelmstrom@gmail.com

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:
Sofia Elmström STOCKHOLM

2020-02-04 17.40.13 bo.eriksson@gotlandmarketing.se VISBY
2020-02-04 17.45.40 hannah@naturligtsnygg.se

Hannah Stockholm

2020-02-04 17.47.17 madeleinepreinfalk@yahoo.se

Madeleine Preinfalk Göteborg

2020-02-04 18.06.36 annelie1966@hotmail.com

Näsviken

2020-02-04 18.08.29 egoransson83@gmail.com

Ellenore Göransson, Näs Härnösand

2020-02-04 18.27.45 idatheren@gmail.com

Ida Theren, Värnamo

2020-02-04 18.42.41 magnus@antligen.nu

Magnus Pamp, Storvik

2020-02-04 18.42.52 ehedenborg.hogqvist@gmail.com Elin hedenborg, London
2020-02-04 18.51.05 bergman.shiatsu@gmail.com

Peter Bergman, Stockholm

2020-02-04 19.15.41 heidi810102@gmail.com

Heidi Aalto Årsunda

2020-02-04 19.21.02 evelina.ramstedt@gmail.com

Evelina Ramstedt Sala

2020-02-04 19.25.34 jossan_roxell@hotmail.com

Josefine Roxell, Lidingö

2020-02-04 19.26.16 pia.tingvall@coompanion.se

Pia Tingvall Rimforsa

2020-02-04 19.32.23 rfg312@gmail.com

Kalle Nilsson Fjugesta

2020-02-04 19.41.11 marianilsson@malmonet.eu

Maria Nillson Malmö

2020-02-04 19.43.58 noemi.kissdeaki@gmail.com

Noémi Kiss-Deáki, Mariehamn

2020-02-04 19.58.48 familjen.lind@telia.com

Malmö

2020-02-04 19.59.17 mikaelkemist@gmail.com

Uppsala

2020-02-04 20.18.13 fridavjelinek@hotmail.com

Frida von Jelinek, Stockholm

2020-02-04 20.19.28 isa.bostrom@hotmail.com

Isa Boström

2020-02-04 20.45.52 Susan.ekblad@gmail.com

GÖTEBORG

2020-02-04 20.49.14 ulrika.casselbrant@gmail.com

Ulrika Casselbrant Stockholm

2020-02-04 20.52.24 viceresjo@gmail.com

Victoria Eresjö, Borlänge

2020-02-04 21.34.12 linn.vall@outlook.com

Linn, Växjö

2020-02-04 21.38.59 kadir.joana@gmail.com

Joana Kadir, Stjärnhov

2020-02-04 21.39.33 annlouise.jader@live.se

Ann-Louise Jäder, Järfälla

2020-02-04 21.45.32 stina.bostrom@gmail.com

Stina Hägersten

2020-02-04 22.03.05 rh.matochtradgard@gmail.com

Ragnhild Hansson, Barnmorska Onsala

2020-02-04 22.09.23 sanne.lundblad@gmail.com

Stoholm Jyll

2020-02-04 22.18.44 nicole.micaelsdottir@outlook.com Jönköping
2020-02-04 22.22.29 jo.han@unforgettable.com

Johan Nilsson Hölö

2020-02-04 22.33.00 ehma10@hotmail.com

Elizabeth Madera Mac-kilrroy Sollentuna

2020-02-04 22.44.14 karin.kronborg@gmail.com

Karin, Järfälla

2020-02-04 23.32.52 skymningsnymf@hotmail.com

Alexandra Mirijamdotter Råneå

2020-02-04 23.51.00 aditi.blomgren@yahoo.se

Aditi, Göteborg

2020-02-04 23.54.53 anna.magdalena.ellverson@gmail.com
Magdalena Ellverson, Skakattungbyn, Orsa. På väg till Stockholm. Rötter i Ångermanland.
2020-02-04 23.55.11 anna.magdalena.ellverson@gmail.com
Magdalena Ellverson, Skakattungbyn, Orsa. På väg till Stockholm. Rötter i Ångermanland.
2020-02-05 01.30.42 johanna.lindberg@gmail.com

Johanna Lindberg, Skåne

2020-02-05 02.06.40 ylvaahlberg@yahoo.se

Ylva Ahlberg, Stockholm

2020-02-05 02.44.53 storvinda@gmail.com

Anna Grane Ludvigsborg

2020-02-05 04.18.46 katzypatzys@hotmail.com

Anita Forsberg Stockholm

2020-02-05 05.14.11 nanooh@live.se

Nanna Serrander Färjestaden

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-05 06.29.38 malin@lyckobacken.se

Malin Harju, Örnsköldsvik

2020-02-05 06.30.20 johan@lyckobacken.se

Johan Harju, Örnsköldsvik

2020-02-05 07.09.52 caroline_edstrom@hotmail.com

Caroline Edström Tullinge

2020-02-05 07.12.22 ottiliaheil@hotmail.com

Ottilia, Hässleholm

2020-02-05 07.13.10 maria.kringstad@hotmail.com

Maria Kringstad Kalix

2020-02-05 07.41.59 elisabethubbe@gmail.com

GUSTAVSBERG

2020-02-05 08.15.26 m.duregard@gmail.com

Maria Duregård, Stockholm

2020-02-05 08.45.09 finess.ea@live.se

Emma Bothin Svenring, Varberg

2020-02-05 09.12.50 madeleineholmkvist@live.se

Madeleine Holmkvist, Köping.

2020-02-05 09.24.39 ninjAuro@yahoo.com

Auro Inge Ricking, Solberga.

2020-02-05 09.35.51 louise.rosen@live.com

Louise Rosèn Hamburgö

2020-02-05 09.55.48 ingridcontardo@gmail.com

Ingrid Contardo med rötter i Sollefteå

2020-02-05 10.08.25 elisabetulen@hotmail.com

Elisabet Ulén, Stockholm

2020-02-05 10.10.35 sannanorrvidd@gmail.com

Sanna Norrvidd, Stockholm (från Härnösand)

2020-02-05 10.10.44 josefinwikevand@hotmail.com

Josefin Wikevand, Varberg

2020-02-05 10.15.14 matilda.videung@hotmail.com

Matilda, Järna

2020-02-05 10.24.25 anna@annaarnetz.se

Anna Arnetz Åkersberga

2020-02-05 10.35.25 sofi.wahlander@gmail.com

Hyssna

2020-02-05 10.53.18 signebellberg@gmail.com

Signe Bellberg, Stockholm

2020-02-05 11.10.07 seek81@hotmail.com

Susanne Fjärdsäter Åkersberga

2020-02-05 11.15.47 pernillalinawiberg@gmail.com

Pernilla Wiberg Göteborg

2020-02-05 11.34.58 kia_elfstrom@hotmail.com

Danderyd

2020-02-05 11.49.49 amandabirkenfalk@icloud.com

Amanda Birkenfalk, Stocksund

2020-02-05 11.50.29 maddis.okt68@gmail.com

Järfälla

2020-02-05 11.51.33 maddis.okt@gmail.com

Järfälla

2020-02-05 11.53.09 maddis.okt68@gmail.com

Madelaine Järfälla

2020-02-05 11.53.29 nephline@hotmail.com

Alexandra Trybjer, Grödinge

2020-02-05 11.57.38 malina.wo@hotmail.com

Malin Olsson, Stockholm

2020-02-05 11.59.30 gunillao@live.se

Gunilla Olsson Sollefteå

2020-02-05 11.59.56 asa@asacharlottafalck.se

Åsa Falck Grödinge

2020-02-05 12.06.47 kerztino@hotmail.com

Kerstin Olsson Kristdala

2020-02-05 12.15.07 ulrika.jacob@gmail.com

Ulrika Jacobsson, Stora Mellösa

2020-02-05 12.39.09 yvonneledin31b@gmail.com

Yvonne Ledin Tynningö

2020-02-05 12.44.25 linda.skymningsmane@gmail.com Linda Skymningsmåne, Östersund
2020-02-05 12.56.09 lenabagger1@hotmail.com

Lena Bagger, Väddö

2020-02-05 12.56.09 lenabagger1@hotmail.com

Lena Bagger, Väddö

2020-02-05 13.01.48 jennyalmsenius@gmail.com

Jenny Almsenius, Stockholm

2020-02-05 13.24.42 laila.bomark@gmail.com

Flästa, Arbrå

2020-02-05 13.26.50 Timjanblad@hotmail.com

Helena , Malöga i Värmland

2020-02-05 13.58.50 msh.mattsson@gmail.com

Hannah Mattsson Dingle

2020-02-05 14.59.44 virvich@hotmail.com

Virve Vähämäki, Tobo

2020-02-05 16.31.35 annabjelkefelt@hotmail.com

Anna, Bromma

2020-02-05 16.34.36 thomas.anton07@icloud.com

Anton Nilsson Vägersta

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-05 16.36.32 sivvan69@gmail.com
2020-02-05 16.41.16 cissi.k@spray.se

Cecilia Krepp Stockholm

2020-02-05 16.42.14 cissi.k@spray.se

Cecilia Krepp Stockholm

2020-02-05 16.43.39 gunillalindfeldt@hotmail.com

Gunilla Lindfeldt, GÄVLE

2020-02-05 17.09.17 matildawiborn@me.com

Matilda, Stockholm

2020-02-05 17.39.56 maria.h.liljeblad@gmail.com

Maria Liljeblad

2020-02-05 17.46.01 uppveda@gmail.com

Marie Kraft Norrtälje

2020-02-05 17.52.30 mauds2002@hotmail.com

Maud Söderström, Farsta

2020-02-05 19.07.24 katarinarosen@gmail.com

Katarina Rosén från Orsa, bor i Hölö

2020-02-05 19.34.36 helen@helviras.se

Vollsjö

2020-02-05 19.43.05 elin.karlsson2@hotmail.com

Elin Karlsson Stockholm

2020-02-05 20.08.34 nystedtm64@gmail.com

Martin Nystedt, Sunne Värmland

2020-02-05 20.10.14 malinjohannalundstrom@gmail.comMalin, Östersund
2020-02-05 20.14.27 anita1eriksson@hormail.com

Anita, Knivsta

2020-02-05 20.19.13 annamsvensson@gmail.com

Anna Svensson Kundromichalis, Älvsjö

2020-02-05 20.21.18 Timjanblad@hotmail.com

Helhet Massage , Malöga i Värmland

2020-02-05 20.55.53 psychoraff@hotmail.com

Raphaël Beretti Hölö

2020-02-05 21.04.49 irislloydgisela@hotmail.com

Iris Lloyd Karlstad

2020-02-05 21.38.41 .klouman@yahoo.se

Anna Klouman. Järna

2020-02-05 21.54.16 michaelastedman@yahoo.se

Michaela S, Stockholm

2020-02-05 21.58.39 olsson.martina@gmail.com

Martina Olsson Malmö

2020-02-05 22.02.08 klaringullstrom@hotmail.com

Klarin Gullström Mariefred

2020-02-05 22.02.47 stjerndahl@hotmail.com

Johanna Stjerndahl, Höör

2020-02-05 22.03.57 christinastina70@gmail.com

Christina Härnqvist, Skara

2020-02-05 22.04.12 catjazuch@gmail.com

Catja Zuch VAXHOLM

2020-02-05 22.07.58 heikkinenhanna315@gmail.com

Hanna Heikkinen Ulricehamn

2020-02-05 22.14.49 malenalaika@gmail.com

Malena, Köps Gård, Lönashult

2020-02-05 22.15.34 lena.eriksdotter@hotmail.se

Lena Stockholm

2020-02-05 22.15.46 ygidlof@gmail.com

Ylva Gidlöf, bor i Umeå och kommer från Husum.

2020-02-05 22.17.08 ingermonicagrans@outlook.com

Inger Grans Örebro

2020-02-05 22.20.44 alice.a.thil@gmail.com

Alice Stockholm

2020-02-05 22.26.59 fevered_@hotmail.com

Jenny Ceder, Östersund

2020-02-05 22.29.59 jenny.pooka@gmail.com

Jenny Nilsson Stockholm

2020-02-05 22.39.49 ingelaberg@hotmail.se

Ingela Berg Borlänge

2020-02-05 22.52.39 lisa.vesterlund@gmail.com

Lisa Carlson, Tyresö

2020-02-05 22.53.45 asa@thunholm.se

Åsa Thunholm, Stenkyrka Gotland

2020-02-05 22.57.09 carinabergfors@hotmail.com

Carina Bergfors Stockholm

2020-02-05 23.00.53 ulriche62@gmail.com

Ulrike Hartung Göteborg

2020-02-05 23.02.02 mollie.bjors@gmail.com

Mollie alingsås

2020-02-05 23.04.01 annika.whittembury@gmail.com

Stockholm

2020-02-05 23.18.42 veronica_johnsson@hotmail.com

Ransäter

2020-02-05 23.24.42 rosa_loden@hotmail.com

Rosemari Lodén Gusfors Vallentuna

2020-02-05 23.38.20 karins.mail@gmail.com

Karin Barker, Nacka

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-05 23.45.50 marfab-4@student.ltu.se

Martin Fabian, Norrköping

2020-02-05 23.46.37 b.frestadius@telia.com

Birgitta Frestadius Sollefteå

2020-02-05 23.46.41 candy.star1989@gmail.com

Lidköping

2020-02-05 23.53.22 suss.simon@hotmail.com

Susanne Simonsen Björneborg

2020-02-05 23.55.46 kathrin.hn@gmail.com

Kathrin Johansson, Dikanäs, Vilhelmina Kommun

2020-02-06 00.06.59 wilhelm.axling@comhem.se

Wilhelm Axling i Bromma

2020-02-06 00.21.13 kin-kun91@hotmail.com

Samanta Sundsvall

2020-02-06 00.22.20 doriszachrisson96@hotmail.com

Astrid zachrisson Dingle

2020-02-06 00.22.58 charlott.kringstad@gmail.com

Charlott kringstad Uppsala

2020-02-06 01.28.35 frogren.alexandra@outlook.com

Alexandra frögren ludvika

2020-02-06 03.08.41 millistardust@hotmail.com

Milena Lind Göteborg

2020-02-06 03.36.34 lundin.sara@gmail.com

Sara Lundin Hägersten

2020-02-06 04.11.20 sara.isaksson@gmail.com

Sara Isaksson, Norrköping

2020-02-06 04.26.08 sarahklindelow@gmail.com

Sarah Kneedler Lindelöw, Solna

2020-02-06 05.09.19 agneswadenback@yahoo.com

Kallinge

2020-02-06 05.30.52 laila@holt.se

Laila Holt Karlstad

2020-02-06 05.46.05 elanah123@gmail.com

Eva Nicklasson Färgelanda

2020-02-06 05.55.05 asa.lyfberg@gmail.com

Åsa Lyfberg Åkersberga

2020-02-06 05.55.15 josefinindaliyoga@gmail.com

Stockholm

2020-02-06 06.15.42 emma.hagberg86@gmail.com

Emma, Uppsala

2020-02-06 06.23.44 josefineflysjo@hotmail.com

Josefine Flysjö Borås

2020-02-06 06.26.19 sebgarhammer@gmail.com

Sebastian Garhammer Åre

2020-02-06 06.33.15 kennelwildhjerta@gmail.com

Sarah Svensson, Färgelanda

2020-02-06 06.33.15 delphi_12@hotmail.com

Erika, Linköping

2020-02-06 06.36.07 dalslandsstruts@gmail.com

Rickard Svensson, färgelanda

2020-02-06 06.37.30 linnea.mai02@gmail.com

Kungsbacka

2020-02-06 06.40.52 eleonore@purnima.yoga

Eleonore, Ljungskile

2020-02-06 06.41.45 kimwesen@telia.com

Kim Wesen, Ljungskile

2020-02-06 06.47.01 karin.bork@live.com

Storvik

2020-02-06 06.49.18 ebba.ce.moller@gmail.com

Ebba, Stockholm

2020-02-06 06.55.13 maria.widen@gmail.com

Maria Widén Hässelby

2020-02-06 06.59.33 elisabeth.kihlberg@gnail.com

Ångermanland

2020-02-06 07.00.13 esmeralda_bertheussen@hotmail.com
Esmeralda Berthéussen, Köping
2020-02-06 07.02.23 taurus.scorpio@outlook.com
2020-02-06 07.02.56 emmyliten@gmail.com

Emmy, Helsingborg

2020-02-06 07.17.56 jessica@stridfeldt.se

Jessica Stridfeldt, Stockholm

2020-02-06 07.19.18 shebeholds@hotmail.com

Jessika Björhn, Umeå

2020-02-06 07.20.30 matilda.lindhe@gmail.com

Matilda Lindhé, Skalkarike

2020-02-06 07.20.37 lottavonhackwitz@hotmail.com

Varberg

2020-02-06 07.21.11 jessflotow@hotmail.com
2020-02-06 07.22.00 jonnakarlsson1988@gmail.com

Funäsdalen

2020-02-06 07.22.35 jonnakarlsson1988@gmail.com

Jonna funäsdalen

2020-02-06 07.26.42 sofiethorell1@gmail.com

Sofie Thorell Sundbyberg

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

Jenny Gustafsson, Skoghall
2020-02-06 07.29.34 jennygustafsson.skoghall@gmail.com
2020-02-06 07.33.24 eveliz.elfving@live.se
2020-02-06 07.34.42 miamaria68@live.se

Maria Ahlbom Stockholm

2020-02-06 07.38.19 annica_cassel@hotmail.com

Annica, Åland Finland

2020-02-06 07.38.48 annemarie.sjogren@gmail.com

Ann-Marie Sjögrrn Göteborg

2020-02-06 07.39.58 josefinordmark@outlook.com

Josefin Nordmark, Luleå

2020-02-06 07.47.07 pingla2002@hotmail.com

Helena Andersson Kostić

2020-02-06 07.48.55 anna.mardling@hotmail.com

Anna Mårdling, Motala

2020-02-06 07.54.11 sophie.labroue@outlook.com

Sophie Malmö (från frankrike)

2020-02-06 07.56.08 tommyblock7@gmail.com

Tommy, Malmö (från Stockholm)

2020-02-06 08.00.49 emiliefredrikson@gmail.com

Emilie Gävle/mora

2020-02-06 08.02.18 Annelie.brand@gmail.com

Annelie Brand, Glumslöv

2020-02-06 08.04.41 malin.e.martensson@gmail.com

Malin Mårtensson Öjarn Jämtland

2020-02-06 08.06.33 jenny.bjorkbo@gmail.com

Jenny Björkbo Frändefors

2020-02-06 08.11.54 flegosara@gmail.com

Sara Flego, Tungelsta

2020-02-06 08.17.26 sallberg.maria@gmail.com

Maria Jansson, Hässleholm

Säter

2020-02-06 08.19.22 ove-andreasson@outlook.com
2020-02-06 08.19.25 annao77@hotmail.com

Anna Olsson, Ystad

2020-02-06 08.19.36 katarina@alkemiskaakademin.se

Katarina Falkenberg Stocku

2020-02-06 08.21.13 ove-andreasson@outlook.com

Ove Andreasson Älvängen

2020-02-06 08.22.24 veronicalindblom75@gmail.com

Veronica Lindblom, Falkenberg

2020-02-06 08.24.00 sundlof.annalova@gmail.com

Anna-Lova Sundlöf, Stocholm

2020-02-06 08.30.19 sunda.tankar@gmail.com

Vällingby

2020-02-06 08.30.48 tildam@me.com

Mathilda Lindqvist Sölvesborg

2020-02-06 08.33.11 kristinacharlotta@hotmail.com

Kristina Andreasson Öckerö

2020-02-06 08.36.35 gunnel.gauffin@gmail.com

Gunnel Gauffin Olsson, Kungsäter

2020-02-06 08.49.46 magdalena_sohl@hotmail.com

Magdalena Sohl Enskede

2020-02-06 08.54.11 catharinag3@gmail.com

Catharina Gustafsson Hammerdal

2020-02-06 08.56.15 sandra.novak.b@gmail.com

Namn: Sandra Novak Ort: Uddevalla

2020-02-06 08.57.58 louise.forslycke@gmail.com

Louise, Idre

2020-02-06 08.58.58 ac.loefgren@gmail.com

AnnaCarin Löfgren, Härnösand

2020-02-06 09.04.45 inger.slussen@gmail.com

Inger lundmark Stockholm

2020-02-06 09.06.41 carina.bjorsson@gmail.com

Carina Björsson, Stockholm

2020-02-06 09.08.06 delarosemonica@gmail.com

Monica Delarose Storuman

2020-02-06 09.09.05 eva.hurtigh@gmail.com

Eva Hurtigh Moder Jord

2020-02-06 09.10.46 erika_arnqvist91@hotmail.com

Erika Vilhemina

2020-02-06 09.18.52 annika-akerlund@hotmail.com

Annika Åkerlund Kvikkjokk

2020-02-06 09.20.42 ebba.wernheden@hotmail.com

Ebba Wernheden, Göteborg

2020-02-06 09.23.29 katja.kudinoff@hotmail.com

Katja Kudinoff Stockholm

2020-02-06 09.26.30 martin.ahlqvist9@gmail.com

Martin Ahlqvist, Karlstad

2020-02-06 09.27.13 anna.wall@gmail.com

Anna Wall Bäfving, Dalby

2020-02-06 09.29.52 helene@wikstrom.to

Heléne Västerås

2020-02-06 09.32.38 nmc.grossmann@gmail.com

Nina Grossmann Höör

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-06 09.38.03 forsgrenelina@gmail.com

Elina Forsgren Sthlm

2020-02-06 09.38.18 julia.harnborg@hotmail.com

Julia Härnborg Kungälv

2020-02-06 09.38.24 ann.wiklund.design@gmail.com

Ann Wiklund Lidköping, Rackeby

2020-02-06 09.39.23 agnesbeerityoung@hotmail.com

Eva Maria Nyberg Trönödal Hälsingland

2020-02-06 09.46.19 malin.jupin@live.se

Malin Dzupin, Östervåla

2020-02-06 09.52.36 helena_lundvik@hotmail.com

Helena Uppsala

2020-02-06 09.58.18 ecarinas@icloud.com

Carina Göteborg

2020-02-06 10.00.59 projektruna@gmail.com

Naomi Runa Stockholm

2020-02-06 10.09.24 lovisa.a.rosell@gmail.com

Lovisa Stockholm

2020-02-06 10.11.21 sofia.dallakoti@gmail.com

Sofia Dallakoti Stockholm

2020-02-06 10.16.58 cordeliahelena73@gmail.com

Helena Engdahl Uppsala

2020-02-06 10.17.10 dannemckenzie@gmail.com

Danne McKenzie

2020-02-06 10.25.24 jenniferjjupiter@gmail.com

Jennifer, Uppsala

2020-02-06 10.27.03 egolarduction@gmail.com

Camilla Arlebrink

2020-02-06 10.32.45 eskoee@gmail.com

Eeva Esko Stockholm

2020-02-06 10.34.13 erica.svennblad@gmail.com

Erica Svennblad Göteborg

2020-02-06 10.37.44 sofiebm80@gmail.com

Sofie Bark-Morelius, Långshyttan

2020-02-06 10.46.31 amandasfrilans@gmail.com

Amanda Backman Lund

2020-02-06 10.53.04 anna.silen@me.com

Anna Silén, Strängnäs

2020-02-06 11.01.40 nicci.vinelov@gmail.com

Nicci Vinelöv, Höganäs

2020-02-06 11.02.26 helenedelilah@gmail.com

Helene Delilah, Norrtälje

2020-02-06 11.03.08 maria.oberg@hotmail.com

Maria Öberg Borlänge

2020-02-06 11.06.03 felicialiljestrom@gmail.com

Felicia Liljestrom

2020-02-06 11.12.43 ewahagelin@hotmail.com

Ewa Hagelin - Bromölla

2020-02-06 11.12.49 goliat.martensson@gmail.com

Goliat Sölvesborg

2020-02-06 11.16.04 kroppsharmoni@hotmail.com

Borlänge Yvonne Morelius

2020-02-06 11.20.33 theresa.fridell@gmail.com

Theresa Uppsala

2020-02-06 11.23.14 helenegladsaxe@hotmail.com

Hélène Gladsaxe Stockholm

2020-02-06 11.36.24 wahlstedt.k@gmail.com

Stockholm

2020-02-06 11.36.29 mikkanw@hotmail.com

Mikaela Weurmann Trollhättan

2020-02-06 11.47.49 jonna.rinman@gmail.com

Jonna Rinman Kållered

2020-02-06 11.48.41 lena.la@hotmail.com

Lena Larsson, Johanneshov

2020-02-06 11.49.49 tess.kramer@live.se

Therese Kramer, Huddinge

2020-02-06 11.57.30 nonikraft@gmail.com

Nina Green Tollarp Skåne

2020-02-06 12.14.06 lotta.johansson.arnqvist@gmail.comLotta Johansson Arnqvist Sala
2020-02-06 12.18.13 jonas_thomsson@hotmail.com

Jonas Thomsson. Göteborg

2020-02-06 12.20.37 iaa.deverdier@gmail.com

Iaa de Verdier Ahldin Stockholm

2020-02-06 12.29.52 jill@ryberg.me

Jill Ryberg, Nykil

2020-02-06 12.31.01 ulf.eriksson430@gmail.com

Ulf Eriksson Örbyhus

2020-02-06 12.43.18 parkes@gmail.com

Ben Parkes

2020-02-06 12.43.46 skwiksten@gmail.com

Sanna Wiksten, Jönköping

2020-02-06 12.46.05 daniel.eyre@live.com

Daniel Eyre. Stockholm.

2020-02-06 12.47.16 gabriella.holmstrom@hotmail.com Gabriella Holmström, Johanneshivu

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-06 12.50.19 jmn.westerlund@gmail.com

Göteborg

2020-02-06 13.02.57 mediyoga.ulrika@gmail.com

Ulrika Linghed

2020-02-06 13.17.15 mianekan@yahoo.se

Marie Louise Eklund Gävle

2020-02-06 13.19.01 stinat@hotmail.com

Stina, Halmstad

2020-02-06 13.20.11 mija.sodervall@live.com

Mija Södervall Stockholm

2020-02-06 13.41.02 malin__werner@hotmail.com

Malin Cederwall Habo

2020-02-06 13.44.05 amarysanar2020@gmail.com

Esther Barcelona

2020-02-06 13.47.46 julia.attrell@gmail.com

Julia Uppsala

2020-02-06 13.50.23 b.bredin5@gmail.com

Birgitta Indals lidens socken

2020-02-06 13.51.37 wagenius1@live.se

Anna wagenius dormsjö

2020-02-06 13.56.27 igelkottaskinnet@gmail.com

Marianne Svensson, Linköping

2020-02-06 14.00.25 idabjrkman@gmail.com

Ida Björkman, Ekshärad

2020-02-06 14.04.12 victoriawiik@yahoo.se

Victoria Wiik Björklinge

2020-02-06 14.08.54 segetstromylva@hotmail.com

Ylva Segerström, Näsåker

2020-02-06 14.11.19 lenatidblom@waxtverk.se

Lena Tidblom Delsbo

2020-02-06 14.12.41 therese.genberg@gmail.com

Äppelbo

2020-02-06 14.13.03 info@vulverine.se

Jenny Koos, Malmö

2020-02-06 14.13.30 bjarka_holter@hotmsil.com

Karin Holter, Hallviken Strömsund

2020-02-06 14.16.24 andrea.kjellerup@gmail.com

Andrea Kjellerup, Vallda

2020-02-06 14.17.44 matilda.andersson@gmail.com

Matilda, Oslo

2020-02-06 14.17.45 anderssonsmarie@hotmail.com

Marie Lindesberg

2020-02-06 14.19.36 minnastrand0@gmail.se

Eslöv

2020-02-06 14.20.09 minnastrand0@gmail.se

Eslöv

2020-02-06 14.20.31 jenny@ammilon.se

Jenny Ammilon, Varberg

2020-02-06 14.26.18 pia.pelle@telia.com

Pia Johansson Kil

2020-02-06 14.27.11 bennedith@hotmail.com

bennedithjohansson höör

2020-02-06 14.45.20 ateljeparadiset@gmail.com

Mia Älegård Munkfors

2020-02-06 14.45.55 annetteihlen@hotmail.com

Annette bor i jämtland er i från norge

2020-02-06 14.47.59 annafrida.johansson@gmail.com

anna malmö

2020-02-06 14.49.44 katarinablomman@hotmail.com

Katarina dahlblom Kramfors

2020-02-06 14.56.09 malgomaj@hotmail.com
2020-02-06 14.56.51 malgomaj@hotmail.com

Anki vilhelmina

2020-02-06 14.59.53 dittepost@hotmail.com

Ditte Gry Azizi Kristensen Falun

2020-02-06 15.03.24 alexx.drugge@live.se

Sollentuna

2020-02-06 15.07.23 gfrykgard27@gmil.com

Gun Frykgård Vaxholm 6/2 2020

2020-02-06 15.12.00 jenny.lif@gmail.com

Jenny Tumba

2020-02-06 15.17.40 emmastarsta@gmail.com

Emmastarsta@gmail.com

2020-02-06 15.17.55 emmastarsta@gmail.com

Emma Åslin Stårsta Umeå

2020-02-06 15.19.09 forsstromklara@gmail.com

Klara Orrvik, Örebro

2020-02-06 15.19.58 spaderdam66@hotmail.com

Monica Olin, Borlänge

2020-02-06 15.22.32 maria.hedenstrom@gmail.com

Maria Hedenström Jämtön

2020-02-06 15.27.21 agnes.sunnavie@gmail.com

Olivia - Gästrikland

2020-02-06 15.29.55 marie@mwothw.com

Marie Persson, Stockholm

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-06 15.30.13 erinulene@gmail.com

Erin Bonnier

2020-02-06 15.32.57 saramel@live.se

Sara Melvinger, Lund

2020-02-06 15.34.03 ajaandersson@gmail.com

Jenny Löfstedt, Lund

2020-02-06 15.40.47 camillaezg@gmail.com

Camilla Haapalahti Järfälla

2020-02-06 15.46.04 werner.emeli@hotmail.com

Emeli Werner Växjö

2020-02-06 15.52.14 malinsune@gmail.com

Malin Sunesson Nacka

2020-02-06 15.57.07 ljungqvistmari@gmail.coms

Mallorca

2020-02-06 16.01.57 pernilla.soderquist@gmail.com

Pernilla Söderquist Rengsjö

2020-02-06 16.03.47 karolina.brolin@gmail.com

Stockholm

2020-02-06 16.13.06 amanda.eneroth@hotmail.se

Amanda Falun

2020-02-06 16.30.16 mariaengvall_1@hotmail.com

Maria Engvall Trollhättan

2020-02-06 16.36.19 l_carlsson@live.se

Linda Örebro

2020-02-06 16.39.00 neyolaya@icloud.com

Emma Malmö

2020-02-06 16.40.18 caroline.johnsson.ohrstrom@gmail.com
Caroline Johnsson, Stockholm
2020-02-06 16.42.35 sofie.sweden@gmail.com

Sofie Rockneby

2020-02-06 16.45.18 camilla.e.s.svensson@gmail.com Camilla Svensson, Haninge
2020-02-06 16.53.00 hkw1943@gmail.com

Kristin Wennström Hudiksvall

2020-02-06 16.56.27 evyevy007@gmail.com

Evy Matei Stockholm

2020-02-06 16.56.43 ylvasaarinen@hotmail.com

Uppsala

2020-02-06 16.57.25 kihlgreneliasson@hotmail.com

Ida Kihlgren, Färsån i Ragunda Kommun (Jämtland)

2020-02-06 17.01.19 lena.67@telia.com

Lena Larsson Eslöv

2020-02-06 17.02.01 amelie8307@hotmail.com

Amelie Trollhättan

2020-02-06 17.02.04 kickan_poppy@hotmail.com

Kristin Sjöberg, Grebbestad

2020-02-06 17.07.23 liv.kdv@gmail.com

Liv Klingenberg, Stockholm

2020-02-06 17.12.24 mikaela.ekeroth@gmail.com

Mikaela Ekeroth Solna

2020-02-06 17.16.20 sandra.lapi@gmail.com

Sandra Lapi Stockholm

2020-02-06 17.16.21 gith.wiksten@outlook.com

Gith Högsby

2020-02-06 17.20.37 moa.pellegrinipersson@gmail.com Moa Pellegrini Persson, Stockholm
2020-02-06 17.23.23 smedpeter@gmail.com

Peter Hedman Kälarne

2020-02-06 17.42.28 nillahoglund@gmail.com

Gunilla Höglund Hallstavik

2020-02-06 17.51.56 etheraleyez@gmail.com

Alexandra Arpne, Stockholm

2020-02-06 17.53.58 susanne.62@telia.com

Susanne Lindesberg

2020-02-06 18.00.47 camillahokdal@gmail.com

Camilla Forsell Eskilstuna

2020-02-06 18.10.39 petras1981@hotmail.com

Petra Schmidt Johansson Boden

2020-02-06 18.13.25 anna_tessmar@hotmail.com

Anna Tessmar, Stockholm

2020-02-06 18.26.40 hackzip@hotmail.com

David Lindeblad - Falkenberg

2020-02-06 18.27.46 mypacke@hotmail.com

Mona Rudunger Skänninge

2020-02-06 18.30.04 miadahlb@gmail.com

Mia Bor i Ösmo men är uppvuxen i Huddinge

2020-02-06 18.39.03 uspa44@hotmail.com

Värmdö

2020-02-06 18.46.46 lsrsdotte@hotmail.con

Johanna Backlund Stråtjära

2020-02-06 18.53.00 carinajohansson1@live.se

Carins Mölnlycke

2020-02-06 19.04.43 ida.stjernman@gmail.com

Ida, Göteborg

2020-02-06 19.09.33 bosse.sjodin@gmail.com

Bosse Sjödin, Härnösand

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-06 19.10.15 bergstrand80@icloud.com

Martina Värnamo

2020-02-06 19.12.38 wahlden.anna@gmail.com

Anna Wahldén Stockholm

2020-02-06 19.20.40 andreas.haraldsson91@gmail.com Andreas Haraldsson Lidköping
2020-02-06 19.25.34 lena.gavelin@gmail.com

Stockholm

2020-02-06 19.30.53 toffeekola@live.se

Tilde Bergh, Motala

2020-02-06 19.31.00 maria.rosdahl@live.se

Maria, Upplands-Bro

2020-02-06 19.32.28 maricalundin@gmail.com

Nyköping

2020-02-06 19.32.55 oehra@hotmail.com

Rebecca Elvenmam Motala

2020-02-06 19.33.27 maricalundin@gmail.com

Marica Lundin, Nyköping

2020-02-06 19.33.47 maricalundin@gmail.com

Marica Lundin, Nyköping

2020-02-06 19.35.32 erica_helm@live.se

Erica helm stockholm

2020-02-06 19.40.36 maria-viklund@hotmail.com

Maria Viklund Skövde

2020-02-06 19.42.27 sofia.papworth@hotmail.com

Sofia Papworth, Stockholm

2020-02-06 19.50.06 kristina.sjo@erstadiakoni.se

Kristina sjöö Stockholm

2020-02-06 19.55.28 hannelore37@yahoo.se

AnnaKarin Hallén Partille

2020-02-06 19.57.16 mikkan.wallin@gmail.com

Dalarna

2020-02-06 20.02.45 mjansondirekt@gmail.com

Bohuslän

2020-02-06 20.06.15 jolinaros@gmail.com

Lina Rosén Stockholm

2020-02-06 20.07.19 rebecca.seward@hotmail.com

köpenhamn

2020-02-06 20.09.44 helen.sl@yahoo.com

Helén från Köping

2020-02-06 20.09.53 solskenetelisabet@gmail.com

Elisabet Björklund Bromma

2020-02-06 20.22.48 susannestjerneklen@57gimail.com Susanne stjerneklev bor i Nöttja Hamneda socken
2020-02-06 20.23.11 jenny.l.gustafsson@gmail.com

Jenny Gustafsson, Mölndal

2020-02-06 20.23.24 camilla.kolmodin@yahoo.se

Camilla Kolmodin

2020-02-06 20.23.43 susannestjerneklen@57gimail.com
2020-02-06 20.23.56 susannestjerneklen@57gimail.com
2020-02-06 20.27.38 gaall@hotmail.com

Örsundsbro

2020-02-06 20.39.11 elmira.fanni@gmail.com

Elmira Fanni Göteborg

2020-02-06 20.40.13 lisa.g.junetoft@gmail.com

Lisa Tyresö

2020-02-06 20.40.32 sandrasvelander@gmail.com

Sandra Svelander, bor i Sunne, rötter i härnösand.

2020-02-06 20.41.20 ida.hallonqvist@gmail.com

Ida Hallonqvist Sjölanda

2020-02-06 20.42.45 grace91henningssson@hotmail.comGrace Nyköping
2020-02-06 20.57.02 hellencondit@hotmail.com

stockholm

2020-02-06 20.58.28 frida.hagelin98@gmail.com

Frida Hagelin Örebro

2020-02-06 20.59.21 eva.krang@hotmail.com

Älvdalen

2020-02-06 21.03.01 trulsa.gronqvist@gmail.com

Trulsa Västerås

2020-02-06 21.06.09 baad.marie@gmail.com

Stockholm

2020-02-06 21.26.53 sandramoren90@gmail.com

Sandra Ludvika

2020-02-06 21.31.56 malin_nordin@live.se

Malin Nordin, Kramfors

2020-02-06 21.36.40 s_glanis@hotmail.com

Sofie Heinlaid

2020-02-06 21.38.47 agustafson379@gmail.com

AnnikaGustafson, Näsåker

2020-02-06 21.40.24 aurorasorwo@gmail.com

Aurora Tannemyr , Umeå

2020-02-06 22.12.49 asaeulalia@gmail.com

Åsa L Öberg, Skellefteå

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-06 22.13.07 flowofshree@gmail.com

Anahi, Växjö

2020-02-06 22.14.22 evitaydren@gmail.com

Eva ydren Järna

2020-02-06 22.17.13 annelie@axinspirera.se

Annelie Axelsson, Norrköping

2020-02-06 22.22.12 bjork.ander@hotmail.com

Åsa Järfälla

2020-02-06 22.22.13 tsgibbons@northrock.bm
2020-02-06 22.30.32 petterssonelsa@hotmail.com

Elsa Pettersson, Eskilstuna

2020-02-06 22.45.37 katarina@livskonster.se

Katarina Vallentuna

2020-02-06 22.57.52 johannadoe7@gmail.com

Eva Linköping

2020-02-06 23.14.00 nenne1978@live.se

Renee Rosengren Borlänge

2020-02-06 23.15.15 alexandra.lundberg83@gmail.com Östersund
2020-02-06 23.15.42 karinmariejohansson@hotmail.com Marie Hallström
2020-02-06 23.24.18 chapixie@hotmail.com

Winchester

2020-02-06 23.33.51 susannetherese1@gmail.com

Susanne Nilsson Leg. Barnmorska. Sigtuna

2020-02-06 23.40.06 lillbjor@gmail.com

Birgitta Björkman Boden

2020-02-06 23.54.25 marjarjoura@gmail.com

Texas, USA

2020-02-07 00.03.48 cizzi.ostlund@hotmail.com

Cecilia Östlund, Ockelbo

2020-02-07 00.06.54 gwahlberg@live.se

Gunilla Wahlberg, Uppsala

2020-02-07 00.33.52 helensmailadress@gmail.com

Helen Sköld Trelleborg

2020-02-07 01.01.36 fiebsommer@gmail.com

Fie Sommer - Danmark, København

2020-02-07 01.13.05 isabela.b.b.lima@gmail.com

Ottawa, ON, Canada

2020-02-07 01.19.40 malinpalm33@msn.com

Malin Palm, Västerlanda

2020-02-07 01.38.06 tomarumphoto@gmail.com

Delsbo

2020-02-07 03.22.40 vackravingar@gmail.com

Maria Didalarion Jönköping

2020-02-07 04.42.03 ivanascepanovic@hotmail.com

Ivana, montenegrinska häxan Göteborg

2020-02-07 05.37.21 may.haggstrom@gmail.com

May Häggström från Kramfors (nu Vara)

2020-02-07 05.54.50 iskendrafusiondance@gmail.com

Alexandra, Kungälv

2020-02-07 06.03.23 erika.sundstrom@samhall.se

Erika Sundström, Hammarstrand

2020-02-07 06.05.44 massage.kc@gmail.com

Katarina Christensen, Skepplanda

2020-02-07 06.28.35 hanna-lindberg@live.se

Hanna Stockholm

2020-02-07 06.35.12 tilda.watsonb@hotmail.com

Tilda Watson Bohlin Uppsala

2020-02-07 07.03.51 nellika@live.se

Rose-Marie Byström Örnsköldsvik

2020-02-07 07.24.39 victoria.aejmelaeus@gmail.com

Victoria Aejmelaeus, Bromma

2020-02-07 07.25.16 michaela.wittefeldt@gmail.com

Stockholm

2020-02-07 07.32.16 joakim@glimregn.se

Joakim Glimregn Stockholm

2020-02-07 07.39.17 rrichter@gmail.com

Rachel Richter, Stockholm

2020-02-07 07.44.01 alex.hernstrom@gmail.com

Alexandra, Stockholm

2020-02-07 07.44.10 anna_frid1@hotmail.com

Anna Frid, Stockholm

2020-02-07 07.48.00 and_hed@yahoo.se

Anders Hedberg Järna

2020-02-07 07.54.36 jonashugosson10@gmail.com

Jonas Hugosson, Kärrtorp Stockholm

2020-02-07 07.54.40 agunsth@gmail.com

Ann-Marie Bergström, Norrbo, Hälsingland

2020-02-07 07.59.35 grace2127@hotmail.com

Grażyna Akdeniz Ucklum

2020-02-07 08.07.16 weaverbird65@gmail.com

Carita Bodin, Kramfors

2020-02-07 08.09.52 mioh84@hotmail.se

Mikaela Ohlström Stockholm

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-07 08.28.29 cattis@cloud7.de

Catherine Söderberg Klasér Stockholm

2020-02-07 08.35.26 Ewelinaycke@gmail.com

Evelina Ycke Göteborg

2020-02-07 08.37.50 heidi.toivola@outlook.com

Heidi Toivola, Finland

2020-02-07 08.48.09 rindefors.mikaela@hotmail.se

Mika Värmland

2020-02-07 08.56.35 queenspacey@hotmail.com

Alexis Hemberg Stockholm

2020-02-07 09.09.06 mariesundin@hotmail.com

Marie Sundin Gräsåsen,Hassela

2020-02-07 09.10.46 linaahlqvist@me.com

Lina Trelleborg

2020-02-07 09.13.08 Frida_p@live.se

Runa, österfärnebo

2020-02-07 09.18.13 namastestudio@live.com

Johanna Meyers, Umeå

2020-02-07 09.22.17 Lindagodings@gmail.com

Linda Goding Hedemora

2020-02-07 09.22.30 emeliagahlin@hotmail.com

Emelia Gahlin. Strömsnäsbruk.

2020-02-07 09.24.33 asa.taeby@gmail.com

Åsa Andersson, Täby

2020-02-07 09.35.55 hmlofstr@yahoo.com

Henrietta Hellström, Tärnsjö

2020-02-07 09.43.53 flodinmatilda@gmail.com

Matilda Flodin, Lund

2020-02-07 09.44.59 Kumari99@gmx.de
2020-02-07 09.47.16 hemmawid@tele2.se0

Lena Onsjö Widoff Mörkö

2020-02-07 10.06.56 malin_moster@hotmail.com

Malin Bergman Örnsköldsvik

2020-02-07 10.09.06 amymeganday@gmail.com
2020-02-07 10.12.42 susann.lampa@gmail.com

Susann Lampa Värmdö

2020-02-07 10.14.39 tovelw@live.com

Tove Malmö

2020-02-07 10.16.25 cherin.omari@svt.se

Göteborg

2020-02-07 10.25.23 movementalchemy@gmail.com

Linda Luna / Härnösand

2020-02-07 10.28.46 ojhannas@hotmail.com

Johanna Sundin Burträsk

2020-02-07 10.31.36 johanna.fagerstedt@gmail.com

Johanna Fagerstedt, Vickleby

2020-02-07 10.39.40 maria.hallden@gmail.com

Maria Halldén, Hässelby

2020-02-07 10.42.22 Katarinadellhem@hotmail.com

Katarina dellhem norrbo

2020-02-07 10.53.17 matildamossenberg@yahoo.se

Matilda, Stockholm

2020-02-07 11.09.42 smartdesign@hotmail.com

Joanna, Stockholm

2020-02-07 11.31.56 johannatext@gmail.com

Kungsbacka

2020-02-07 11.39.05 vevve19@hotmail.com

Veronica laholm

2020-02-07 11.42.39 iris.georgousis@gmail.com

Iris Abrahamsson Georgousis. KUNGSBACKA 43496

2020-02-07 11.56.39 suzannevikner@gmail.com

Suzanne Vikner, Bromma

2020-02-07 11.58.20 josefinblondin@hotmail.com

Josefin, Malmö

2020-02-07 12.00.56 eva-cronholm@hotmail.com

Eva Cronholm Yngsjö

2020-02-07 12.25.35 hofmann-anna@arcor.de

Strömsfors

2020-02-07 12.26.10 hofmann-anna@arcor.de

Anna Hofmann, Strömsfors

2020-02-07 12.42.25 jenny.m.nordenberg@gmail.com

Jenny Nordenberg, Uppsala

2020-02-07 12.44.00 mariewikaira@gmail.com

Marie Wikaira Varberg

2020-02-07 12.47.50 e.g.senger@gmail.com
2020-02-07 13.10.09 gittaneck@gmail.com

Birgitta Eck Torsåker

2020-02-07 13.11.23 sesse44@hotmail.com

Sesse Hårderup , Stockholm

2020-02-07 13.39.35 veroniica89@hotmail.com

Veronica Haninge

2020-02-07 13.54.20 anna@vildkraft.se

Örebro

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-07 14.26.22 anirac111@hotmail.com

Carina Söderström Stockholm

2020-02-07 14.30.07 socialchange@live.se

Henrik, Ljungskile

2020-02-07 14.45.00 alinjo@live.se

Alin Johansson, Uppsala.

2020-02-07 14.49.52 glad-god@live.se

Anne-Mari Gustafsson, ÖREBRO

2020-02-07 14.51.52 Lizzy_johansson93@hotmail.com Lizzy, Sölvesborg
2020-02-07 14.55.32 ekmanre@gmail.com

Becca E Tännäs

2020-02-07 14.59.09 hildagustafsson57@gmail.com

Lars Alenkvist, Fjugesta

2020-02-07 15.13.08 kersthin@israelsson.de

Kersthin, Furudal, Dalarna

2020-02-07 15.15.04 sandra.holmberg@hotmail.com

Sandra Holmberg Uppsala

2020-02-07 15.38.01 asarehndell@hotmail.com

Tanumshede

2020-02-07 15.44.43 zetlis@live.se

Lisbeth, Kvissleby

2020-02-07 15.46.32 tina74andersson@gmail.com

Tina Andersson, Kolmården

2020-02-07 16.08.54 ringmorhh@gmail.com

Ringmor Hedlund Hudiksvall

2020-02-07 16.11.48 kollanmorro@hotmail.com

Marina Guldsmedshyttan

2020-02-07 16.12.38 sellsynt@hotmail.com

Hanna Svärd, Järna

2020-02-07 16.33.28 elensir@gmail.com

Helena Kalin, Gävle

2020-02-07 16.38.48 per.mellqvist@svenskakyrkan.se

Per Mellqvist, Brottby

2020-02-07 16.39.19 annafredrika.w@gmail.com

Anna Wikström Stockholm

2020-02-07 16.56.06 lillan1953@hotmail.com

Ihrene Arkander Östersund

Emma Karlsson, Kiruna
2020-02-07 17.03.27 onemandalaaday.emma@gmail.com
2020-02-07 17.27.11 susanne.holmqvist@gmail.com

Susanne Wannehav skellefteå

2020-02-07 17.36.45 takk@hotmail.se

Bim Ullis Ry, Linneryd

2020-02-07 17.50.24 andreasmelin_privat@hotmail.com Bromma/Stockholm
2020-02-07 18.22.22 tomtabacken@hotmail.com

Åsa Morath, Norrköping

2020-02-07 18.42.54 maria.smedberg9@gmail.com

Maria Smedberg

2020-02-07 18.55.15 emmma.thiel@gmail.com

Emma Thiel - Varberg

2020-02-07 19.09.55 veronica.hallgren@gmail.com

Veronica Hallgren, Dalby

2020-02-07 19.10.50 katharina.ingvarsson@gmail.com Katharina Ingvarsson
2020-02-07 19.20.15 johanna.senges@livsspiralen.se

Eneryda

2020-02-07 19.59.54 sophiastrom@gmail.com

Sophia Tillman, Stockholm

2020-02-07 20.37.47 pjogefjall@hotmail.com

Petra Jogefjäll Haninge

2020-02-07 21.07.22 moderjordjordmoder@hotmail.se

Ann-cathrine Andersson Åmål

2020-02-07 21.09.40 moderjordjordmoder@hotmail.se

Ann-Cathrine Andersson Åmål

2020-02-07 21.18.42 majken_90@hotmail.com

Majken Karlström Åland

2020-02-07 21.25.14 frejaslovemagic@gmail.com

Freja Olofsson Visby

2020-02-07 21.34.37 evafor@icloud.com

Eva Forsström Mörner, Härnösand

2020-02-07 21.44.56 vildahilda62@hotmail.com

Hillevi Örnsköldsvik

2020-02-07 21.45.48 sofia_wilen@hotmail.com

Sofia Wilén, Upplands Väsby

2020-02-07 21.52.40 ulrikaanna.sandberg@gmail.com

Järna

2020-02-07 22.00.55 ekojenny@gmail.com

Jenny ,Örebro

2020-02-07 22.01.09 joyhimmelmark@gmail.com

Joy Himmelmark Stockholm

2020-02-08 00.14.28 bjornsodergrenvisby@outlook.com Björn Södergren Visby Gotland
2020-02-08 00.19.13 unpluggedlamhita@gmail.com

Molkom

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-08 03.24.34 peter.tallbergstrom@gmail.com

Peter Tallberg - Södermanland

2020-02-08 05.28.34 goran@apelvik.se

Göran Bengtsson, Varberg

2020-02-08 07.08.04 jenny@jennyshelhet.se

Jenny J Ahlberg ,Trelleborg

2020-02-08 07.20.23 idapallin@hotmail.se

Ida Pallin Ytterlännes

2020-02-08 07.34.23 vildalouvie@gmail.com

Jeanette Dehronne Stockholm

2020-02-08 08.38.07 malin_hessedahl@hotmail.com

Malin hessedahl Ed

2020-02-08 08.48.00 agneta.a.is@home.se

Härnösand

2020-02-08 08.57.55 ellaneslla@hotmail.com

Elinor Neselius Eskilstuna

2020-02-08 09.05.55 anloju@live.se

Ann-Louise Juliusson . Tjörn

2020-02-08 09.20.57 info@dollybirdretro.se

Linda Hellevik, Eskilstuna

2020-02-08 09.52.30 marina@marinahedman.se

Marina Hedman Lysekil

2020-02-08 09.59.10 ost.kat@telia.com

Katarina Östman, Backe

2020-02-08 11.46.01 mona75Larsson@gmail.com

Mona Larsson Göteborg

2020-02-08 13.22.47 elinmaria.kristoffersen@gmail.com Elin Kristoffersen, Göteborg
2020-02-08 13.24.14 skinnjacka@gmail.com

Iréne, Östersund

2020-02-08 13.33.41 elijo982@gmail.com

Elin Täby

2020-02-08 14.02.11 haukvika@gmail.com

Andrea Haukvik, Oslo

2020-02-08 14.03.55 linneastalsmeden@gmail.com

Linnea, Göteborg

2020-02-08 14.28.06 jorgeningvareriksson@gmail.com Upplands Väsby
2020-02-08 14.39.48 linus.linse@gmail.com

Uppsala

2020-02-08 14.44.16 ewowas@gmail.com

Ewa Sundlöf Järna

2020-02-08 14.54.55 joppi666@hotmail.com

Jenny Rosörn Örebro län

2020-02-08 15.04.26 sona.babajan@gmail.com

Sona Babajan, Gnesta

2020-02-08 15.05.23 jennienordqvist@hotmail.com

JÄRNA

2020-02-08 15.16.01 linsjo15@gmail.com

Linda Sjöström, Järfälla.

2020-02-08 15.24.48 juliansvallin@gmail.com

kisa

2020-02-08 15.25.36 sarah@hesslow.com

Sarah Eleonora Nelson, Göteborg

2020-02-08 15.35.43 tettanbohm@outlook.com

Elisabet Bohm Katrineholm

2020-02-08 15.57.53 beckzorr@gmail.com

Rebecca västerås

2020-02-08 15.59.14 lindawb74@gmail.com

Linda Walldén Borås

2020-02-08 16.17.55 charlottefreyburger@hotmail.com Charlotte, Örebro
2020-02-08 16.23.49 ennaonda@gmail.com

Malmö

2020-02-08 16.27.58 pererikbkarlsson@gmail.com

Per-Erik karlsson Boden

2020-02-08 16.30.07 helenathau@hitmail.com

Helena Thau ångermanland

2020-02-08 16.30.12 thewisdomofaman@gmail.com

Karl Green, Saltsjö-Boo

2020-02-08 16.48.03 solworkart@gmail.com

Sol Halmstad

2020-02-08 17.07.23 cool-zara@hotmail.com

Sara Dahmström Svedala

2020-02-08 17.57.56 malin@pepco.se

Malin Fahlesson, Skövde

2020-02-08 18.08.35 sofia.sigurd@gmail.com

Sofia Sigurdardottir, Järna

2020-02-08 18.08.53 jonna@naringsmedicin.se

Jonna Höglund, Orsa

2020-02-08 18.18.03 myrensmysco@gmail.com

Lillian Hörnberg, Växjö

2020-02-08 18.33.05 lodis_021@hotmail.com

Jenny ,Västerås

2020-02-08 19.09.07 livelifeliving@outlook.com

Anna Sol Angelica Björklund Surte

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-08 19.21.18 camilla.hagerback@gmail.com

Camilla Hägerbäck Stockholm

2020-02-08 19.43.52 slindeskpg@hotmail.com

Susanne Lindeskog, Landskrona

2020-02-08 19.44.41 mieke.oostveen@live.nl

Mieke Oostveen, Ingarö

2020-02-08 20.17.48 eva-lena82@hotmail.com

Eva-Lena Götene

2020-02-08 20.58.21 julia.brisvag@gmail.com

Julia Brisvåg Skattungbyn

2020-02-08 20.59.07 sideburnsmatt@gmail.com

Mattias Attefjord Göteborg

2020-02-08 21.15.55 linnmineur@gmail.com

Linn Mineur Hölö

2020-02-08 21.23.09 maria.hoff@hotmail.com

Maria Hoff, Östersund

2020-02-08 21.41.46 miamar07@yahoo.com

Maria Andersson Småland

2020-02-08 23.02.59 emmy.hellstrom@hotmail.com

Emmy Hellström Västerbotten

2020-02-08 23.09.42 iajohansson@outlook.com

Skåne

2020-02-08 23.52.10 anna64olsson@telia.com

Anna Olsson Bagarmossen

2020-02-09 01.18.08 disliljedahl@gmail.com

Ala Gatti, Dalarna. Häxa genom generationer.

2020-02-09 02.08.01 lilitha@live.se

Västerhaninge

2020-02-09 08.10.32 Valinorri@gmail.com

Linnea, Malmö

2020-02-09 08.34.40 emmarefv@live.se

Emma Rieban, Tensta

2020-02-09 08.42.09 anna.jeppsson@hotmail.com

Anna Jeppsson, Stockholm

2020-02-09 08.52.16 davidunger@live.se

David Unger, Mönsterås

2020-02-09 10.07.40 reimoriquende@hotmail.com

Sofia Nordahl, Järfälla

Margareta Mattsson, Ramsele
2020-02-09 10.38.32 margarethamattsson12@hotmail.com
2020-02-09 10.48.02 ceciliamfandre@gmail.com

Cecilia André Mangskog

2020-02-09 11.33.50 Kimmy.jonsson@Hotmail.com

Kimmy Jonsson, Mölnbo

2020-02-09 11.53.02 marujeba@hotmail.com

Mariana Bäckström Jönköping

2020-02-09 12.10.44 cecilia_wikberg@live.se

Cecilia Wikberg Piteå

2020-02-09 12.34.49 bergstrommaria6@gmail.com

Maria Bergström Tjörn

2020-02-09 12.41.30 sofie.reinholdsson@gmail.com

Sofie Reinholdsson Göteborg

2020-02-09 13.31.01 ameliewachtmeister@hotmail.com Amelie Wachtmeister, Malmö
2020-02-09 14.05.49 irina.superhuman@hotmail.com

Irina schuman i umeå

2020-02-09 14.38.37 nellie.orzolek@gmail.com

Nellie Stockholm

2020-02-09 15.35.12 ravenmoon76@outlook.com

Maria Hermansson, Ambjörby

2020-02-09 16.10.37 helena.lans@gmail.com

Mölnlycke

2020-02-09 16.11.14 helena.lans@gmail.com

Helena Lans, Mölnlycke

2020-02-09 17.15.45 annhelen_andersson@hotmail.comAnne-Helen Andersson, Ed
2020-02-09 19.08.56 fia@garvner.com

Stockholm

2020-02-09 19.18.37 annelie.varhammar@hotmail.com Annelie, Stockholm
2020-02-09 19.31.13 kutthugget@hotmail.com

Stjärnsund, Eva Jansson

2020-02-09 20.14.27 emelielorne80@gmail.com

Emelie Frilleås

2020-02-09 20.17.45 pirrelli2997@gmail.com

Pierre, Avesta

2020-02-09 20.31.37 gosta.sundberg@me.com

Gösta Sundberg Hälsingland Söderhamn

2020-02-09 20.41.41 isabella@galne.se

Isabella Petersson bor Rödeby från Gullabo

2020-02-09 21.08.24 designyez.d@gmail.com

Eja Jess, Dagsås

2020-02-09 21.34.31 idaelisabetkarlsson@gmail.com

Ida Karlsson, Ljungby

2020-02-09 22.06.11 elvispresleyy@live.se

Michelle H Falun

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-09 22.12.24 nandadevries@live.nl

Nanda Holland

2020-02-09 22.15.41 annelie75@hotmail.com

Annelie Rosendahl, Östersund

2020-02-09 22.21.15 sannakristinabengtsson@gmail.comSanna, Stockholm
2020-02-09 22.35.18 mahapralaya.ink@gmail.com

Sebastian Petersson Hishult

2020-02-09 23.03.59 nillan56@hotmail.com

Lund pernilla

2020-02-09 23.50.58 beatrice.rattfalt@hotmail.com

Deje

2020-02-09 23.51.23 becara.massage@outlook.com

Forshaga

2020-02-09 23.51.46 beaki_95@hotmail.com

Deje

2020-02-10 00.06.06 bo.enedahl@gmail.com

Linköping

2020-02-10 00.38.45 montaguevans@gmail.com

Kristin, Malmö

2020-02-10 07.01.44 fam_printz@hotmail.com

Karin Printz Falun

2020-02-10 07.08.47 annabjornsdr@hotmail.com

Anna Andersson Enköping

2020-02-10 07.24.44 katinka.ahlstrom@gmail.com

Katinka Ahlström, Staversvad, Arkelstorp, Skåne

2020-02-10 08.51.26 annmargret.shlqvist@gmsil.com

Ann-Margret Hörby

2020-02-10 08.57.36 ittizz@telia.com

BrittMarie Eriksson Kristianstad

2020-02-10 11.18.59 sophia.yacoub@live.co.uk

Sophia Yacoub, Stockholm

2020-02-10 11.36.01 akessonmari@gmail.com

Mari Åkesson, Strängnäs

2020-02-10 12.05.42 annica.sikkila@hotmail.com

Annica från Oxelösund, bor i Karlstad.

2020-02-10 12.08.56 ankibengtsson59@hotmail.com

Anki Bengtsson Vallentuna

2020-02-10 14.06.25 renee.benson@outlook.com

Renée Benson, Varberg

2020-02-10 17.45.31 havsfrun@telia.com

Kristina Hansson, Drottningskär

2020-02-10 18.29.09 j.graumann.walnestedt@gmail.com Joanna Graumann Walnestedt Stockholm
2020-02-10 19.26.05 subhadra.bappler@gmail.com

subhadea.bappler@gmail.com

2020-02-10 19.40.49 astridmellgren@hotmail.com

Astrid Mellgren, Lidingö

2020-02-10 20.30.57 elinnorell.livsstil@gmail.com

Elin Falun

2020-02-10 20.35.35 asalo@molnmedia.se

Åsa Lo Ekstrand Palma

2020-02-10 21.17.09 linneamarklund@yahoo.com

Linnea, Stockholm (nu boende i Frome, England)

2020-02-10 21.42.43 jonnabjornsson@gmail.com

Jonna Björnsson Malmö

2020-02-10 23.03.24 spenatskalle@hotmail.se

Hedvig Hallin, Enköping

2020-02-11 08.27.00 mariasvedinger@msn.com

Maria Svedinger Andersson, Slottsbron

2020-02-11 09.08.50 ewa@rhizome.se

Stockholm

2020-02-11 09.10.42 ewa@rhizome.se

Ewa Jacobsson, Stockholm

2020-02-11 09.42.02 sabina.natacha@hotmail.com

Sabina Västerås

2020-02-11 10.35.11 jessicakosk@hotmail.com

Jessica Kosk, Varberg

2020-02-11 10.46.40 mariegronlund@yahoo.se

Stockholm

2020-02-11 10.47.54 mariegronlund@yahoo.se

Marie Stockholm

2020-02-11 10.50.28 sofi.wahlander@gmail.com

Sofi wåhlander Hyssna

2020-02-11 10.51.31 cmj744@gmail.com

Martin Wåhlander Hyssna

2020-02-11 11.04.17 elinor_hakansson@hotmail.com

Elinor Håkansdotter Stockholm

2020-02-11 12.38.29 silwermoon79@hotmail.com

Elisabeth Wester Falun

2020-02-11 12.52.07 natalie.yilmaz@gmail.com

Natalie Yilmaz, Sundbyberg

2020-02-11 15.17.47 brndltmnn@gmail.com

Brandy Litmanen, Nyland Kramfors

2020-02-11 17.18.44 mli81@live.se

Emelie Jansson Torslanda

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-11 18.41.19 bjorn_ferm@hotmail.com

Björn Ferm, Borlänge.

2020-02-11 18.50.07 josefin@reflectivecircle.com

Josefin Lassbo, Göteborg

2020-02-11 19.10.07 zygaena@gmx.net

Olivia Förster Stranne, Smögen

2020-02-11 20.48.54 pia.larsson80@gmail.com

Stockholm

2020-02-11 20.50.36 pia.larsson80@gmail.com

Pia Larsson Stockholm

2020-02-11 21.32.54 maria.hoffman@live.se

Maria Hoffman, Kungsbacka

2020-02-11 21.43.43 frida@chakraspa.se

Frida sundsvall

2020-02-11 22.07.15 caren.sjostrom@gmail.com

Caren Sjöström Svartsjö

2020-02-11 22.07.43 hello@systershaman.se

Marielle Eriksson Från Härnösand

2020-02-11 22.49.52 linderill@gmail.com

Linda Anderberg, Hörby

2020-02-12 07.46.22 idamattfolk@hotmail.com

Ida Brännström Stockholm

2020-02-12 08.55.13 linneagawerth@gmail.com

Linnéa Gäwerth, Värmland-Stockholm

2020-02-12 09.07.30 lilla_lisa@mail.com

Lisa Lundström, Stockholm

2020-02-12 14.40.18 mirrorwoman@outlook.com
2020-02-12 14.42.13 surahn@hotmail.com

Lina - Norra Sandsjö

2020-02-12 16.12.57 rolftonny42@gmail.com

Tonny Hagberg född i Härnösand

2020-02-12 16.44.28 louise@bjornbacka.se

Louise von Bahr Stockholm

2020-02-12 18.30.31 nils.meseke@gmail.com

Nils Meseke, Mörkö

2020-02-12 22.26.54 jasmine.timerdal@gmail.com

Jasmine Timerdal Hovmantorp Sverige

2020-02-13 08.41.00 camilla.alisander.ason@gmail.com Camilla Alisander Andersson, Älekulla
2020-02-13 11.36.22 annette@energytalk.se

Annette Blom, Stockholm

2020-02-13 13.04.59 mariaigelkott@gmail.com

Maria Karman, Huddinge

2020-02-13 17.33.44 citruspress@hotmail.com

Ås Jämtland

2020-02-13 22.37.30 johanna.glembo@gmail.com

Johanna, Hörby

2020-02-14 06.27.24 tillelinjansson@outlook.com

Uppsala

2020-02-14 08.45.50 backjanta@gmail.com

Grycksbo

2020-02-14 13.11.58 ellinoreli@hotmail.com

Elenor Piteå

2020-02-14 18.16.55 3.e@live.se

CharlotteLE Bjuv

2020-02-14 21.01.04 beeajohansson@hotmail.se

Beatrice Johansson Svanesund

2020-02-14 22.52.40 sofia.hager@gmail.com

Sofia Hager, Stockholm

2020-02-14 23.42.54 li.elvenmark@hotmail.com

Li Elvenmark Godegård

2020-02-15 07.11.31 helena@eddesjo.se

Helena, Häxa från Paradiset Umeå

2020-02-15 07.12.44 shivani@mirakelkvinnan.se

Shivani, Häxa på Röbäck

2020-02-15 07.23.59 fridatronnberg@gmail.com

Frida Trönnberg Linköping

2020-02-15 09.15.52 lotta.ahlander@hotmail.se

Lotta Åhlander Nynäshamn

2020-02-15 10.19.27 christina@finspong.com

Christina Björnelf Lotorp Finspångs kommun Se upprättelsefilm om häxor i mitt område på YouT Sweden Witchcrafr/ Trollkärringeskogen 1617-2017

2020-02-15 10.46.59 maria.stade@live.se

Maria Stade Karlstad

2020-02-15 11.01.12 gullrika@gmail.com

Farsta

2020-02-15 11.10.31 klingridmaria@gmail.com

Ingrid Nylén, Ammarnäs

2020-02-15 11.10.49 karolina.jacobsen@hotmail.com

Karolina Helsingborg

2020-02-15 11.36.08 li.elvenmark@hotmail.com

Li Elvenmark Godegård

2020-02-15 12.12.21 john@skogsrummet.se

John Kjellberg, Västra Torup

2020-02-15 13.36.52 annalinder65@gmail.com

Hjo

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-15 13.57.28 eztrafina@hotmail.com

Charlotte Björndotter

2020-02-15 14.19.48 Annicae@hotmail.com

Vallentuna

2020-02-15 15.24.48 angelica.morin@gmail.con

Angelica, Söderhamn

2020-02-15 15.50.08 borit.karlsson@gmail.com

Borit Karlsson, Sundsvall

2020-02-15 16.36.00 c-a-m@spray.se

Caroline Andersson, Åstorp

2020-02-15 18.49.22 Kristin.andersson3@gmail.com

Kristin Andersson Östersund

2020-02-15 18.53.05 mmiicchhaaeellaa@hotmail.com

Michaela Skellefteå

2020-02-15 19.05.47 jessica.l.olofsson@gmail.com

Jessica Olofsson, Västerlanda

2020-02-15 19.46.10 renman.elin@gmail.com

Umeå

2020-02-15 19.58.19 ac.n@icloud.com

Ann-Charlotte Nilsson, Stockholm

2020-02-15 20.01.17 cattis.k@icloud.com

Chatarina Karlsson, Stockholm

2020-02-15 20.06.15 gunillalindback6@gmail.com

Gunilla Lindbäck Stockholm

2020-02-15 21.20.46 mari.westerlund@hotmail.com

Mari Westerlund, Härnösand

2020-02-15 21.25.58 gut@myself.com

Anne Furk, Järna

2020-02-15 21.50.05 anneonback@hotmail.com

Anne Önbäck

2020-02-15 21.58.22 elinthesslin@hotmail.com

Elin Thesslin, Stockholm

2020-02-15 23.57.24 skinnars@icloud.com

Tina Colliander Norrbo Bjuråker

2020-02-16 00.02.07 fannylainen@hotmail.se

Stockholm

2020-02-16 01.38.32 desideriadreams@gmail.com

Desideria Lärbro

2020-02-16 06.22.32 nikefritz@hotmail.com

Nike, Göteborg

2020-02-16 08.28.13 susannan70@gmail.com

Susabba nordlund själevad

2020-02-16 08.44.47 fiamofo@hotmail.com

Maria, Köping

2020-02-16 10.52.43 ewa@helhetspraktiken.se

Ewa Röjestål Gävle

2020-02-16 12.09.42 leyli.afsahi@gmail.com

Leyli Afsahi, Öjebyn

2020-02-16 12.19.10 vivianliz68@hotmail.com
2020-02-16 12.57.08 christinahoffman500@hotmail.com Christina Hoffman, Öregrund
2020-02-16 13.08.40 svenssonkarin13@gmail.com

Karin Svensson umeå

2020-02-16 13.19.35 lena.schultz45@gmail.com

Lena Schultz Uppsala

2020-02-16 13.56.10 tinadehex@hotmail.com

Tina Gunnarsson Uppsala

2020-02-16 13.56.51 tinadehex@hotmail.com

Tina Gunnarsson Uppsala

2020-02-16 14.54.58 rebecca@kjernell.se

Rebecca Kjernell

2020-02-16 15.15.56 per.g.olsson@gmail.com

Per Olsson, Lidingö

2020-02-16 15.46.31 rebeccaschweder@gmail.com

degeberga

2020-02-16 17.04.43 ylva.viberg@gmail.com

Ylva, Göteborg

2020-02-16 17.41.15 mammilla@telia.com

Camilla Nilsson, Täby

2020-02-16 22.20.44 heiditorerud@hotmail.com

Heidi Torerud, Alvesta

2020-02-16 22.42.45 cicni@rindsjocollection.se

Christina, Hässelby

2020-02-16 23.10.47 accessbarsanna@gmail.com

Anna Västerås

2020-02-17 07.10.46 therese.erlandsson3@gmail.com

Therése Erlandsson, Frillesås

2020-02-17 10.14.58 ceciliabernt@gmail.com

Cecilia Berntsson, Linköping

2020-02-17 11.44.41 maria@midsommarudden.se

Maria Söderberg, Arjeplog

Karolina Danielsson Uppsala
2020-02-17 13.16.36 karolina.schultz.danielsson@gmail.com
2020-02-17 13.59.20 fia.m82@gmail.com

Umeå

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-17 18.11.56 barbro.hasselgren@gmail.com

Barbro Hasselgren Finspång

2020-02-17 19.42.49 wikstromfrida@hotmail.com

Frida dals ed

2020-02-17 20.36.02 kristenlormail@gmail.com

Kristen Eilertsen Oslo

2020-02-17 21.59.06 wingard.cecilia@gmail.com

Hamburgsund

2020-02-17 23.03.16 soldoft3@hotmail.com

Maria Björklund Göteborg

2020-02-18 00.35.18 tulsiellinor@gmail.com

Lisa karlsson molkom

2020-02-18 00.52.45 birgitta@alvsbacka.se

Birgitta öjersson, Östanås

2020-02-18 06.08.15 mostermimma@hotmail.com

Emma, Köping

2020-02-18 07.17.03 madilenwetterholm@gmail.com

Madilen, Stockholm

2020-02-18 07.26.57 erika.svanberg@gmail.com

Erika Svanberg, Västerås

2020-02-18 07.40.26 linn.oconnell@gmail.com

Linn, syd-koster

2020-02-18 07.48.47 pegasuslilja@gmail.com

Jeanette Kagg, Stockholm

2020-02-18 07.52.20 erika_ska@hotmail.com

Erika Skäre Andreasson, Kristinehamn

2020-02-18 08.06.47 magdalena.saterli@live.com

Magdalena Säterli, Norrtälje

2020-02-18 08.51.52 johansson_sara@live.se

Sara Johansson, Bjurholm

2020-02-18 08.57.25 johansson_sara@live.se
2020-02-18 08.59.32 pepper.potemkin@gmail.com

Pepper Potemkin Stockholm

2020-02-18 09.00.41 amandaferm2@gmail.com

Amanda Ferm Bandhagen

2020-02-18 09.07.56 rabarber@mail.com

Ramsele

2020-02-18 09.34.50 sara.lyren@gmail.com

Sara Lyrén Västerås

2020-02-18 09.53.05 britahansson@gmail.com

Brita Hansson Dala-Husby

2020-02-18 10.58.40 cecilia.l.lindkvist@gmail.com

Cecilia Lind, tullinge

2020-02-18 11.05.22 rosell62@hotmail.com

Helen Rosell, Lena Rosengården, Vårgårda

2020-02-18 11.06.13 carina@coomber.se

Carina Coomber Sollefteå

2020-02-18 12.23.42 marjanordlundh@gmail.com

Marja Finnmarken Nås

2020-02-18 12.41.03 happymillan@hotmail.com

Camilla, Skövde

2020-02-18 13.32.39 lilycatarinalacayo@me.com

Stockholm

2020-02-18 13.34.20 naprapatcatarina@gmail.com

Catarina Stockholm

2020-02-18 15.08.51 qexxet@hotmail.com

Viktoria Stugun

2020-02-18 15.10.06 t.hermansson87@gmail.com

Tobias Hermansson, Norrköping

2020-02-18 15.19.38 elli.helgeson@gmail.com

Rottne

2020-02-18 17.29.45 stahlberg.siri@gmail.com

Siri Ståhlberg Göteborg

2020-02-18 17.45.13 bockaboda@icloud.com

Helen Hansen, Höör

2020-02-18 17.45.17 ylva@skaite.se

Ylva Segerström, Näsåker

2020-02-18 19.19.50 vildkvinnansvag@gmail.com

Therése Jord Kungsbacka

2020-02-18 19.20.12 lindholm.sofia@gmail.com

Sofia Lindholm, Malmö

2020-02-18 19.42.58 sanna@hemfrangarden.se

Sanna Engström Stockholm

2020-02-18 20.13.42 diana.andersson86@gmail.com

Diana Peña, Andersson. Vikingstad

2020-02-18 21.04.01 christinas.harmoni@gmail.com

Christina Henricson Linköping

2020-02-18 22.09.48 mcnordlund@gmail.com

Cecilia Nordlund Härnösand

2020-02-19 00.11.00 corina-r@web.de
2020-02-19 00.57.22 agustafson379@gmail.com

Annika Gustafson Näsåker

2020-02-19 06.31.34 franzen.theresia@gmail.com

Theresia, Röstånga

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-19 07.58.06 kontakt@anjaerika.se

Anja Erika Svensson, Göteborg/Jämtland

2020-02-19 08.24.55 amandamars88@gmail.com

Amanda Mars, Kungsbacka

2020-02-19 08.50.20 fridaenarsson@gmail.com

Frida Enarsson Umeå

2020-02-19 09.36.27 lisa.c.schroeder@gmail.com

Lisa Schröder, Landskrona

2020-02-19 09.51.26 sjusjuor@hotmail.com

Eva-Lotta Göteborg

2020-02-19 10.07.56 innervibrancelight@gmail.com

Aisling Jackson _ from Ireland (live in New Zealand )

2020-02-19 11.53.53 smiizzy@hotmil.com

København, Denmark... now Helsingør

2020-02-19 13.19.47 ivarsson.linn@gmail.com

Kvinna, Lidköping

2020-02-19 21.08.15 emmacecilia.ajanki@gmail.com

Emma-Cecilia Ajanki, Malmö

2020-02-20 08.15.57 larsmartinolsson@yahoo.com

Martin Olsson, Alingsås

2020-02-20 08.35.54 lina.thorvald@gmail.com

Lina Thorvald Norbo Borlänge

2020-02-20 08.45.48 tesseriks@gmail.com

Therése Eriksson Uppsala

2020-02-20 10.24.34 piawal@hotmail.com

Pia Wall, Stockholm

2020-02-20 11.50.30 ingridbergfeldt62@gmail.com

Från Värmland.Bor i Dalarna

2020-02-20 13.02.17 ma.enblom@gmail.com

Markus Enblom Gävle

2020-02-20 15.05.07 lady_shawe@hotmail.com

Ulrika, Nävekvarn

2020-02-20 21.36.05 annamariajohansson@yahoo.se

Anna-Maria Johansson, Morgongåva

2020-02-20 21.53.55 annafia@trollback.se

Annafia Trollbäck Stockholm

2020-02-20 22.30.26 malinloow@hotmail.com

Malin, Uppsala

2020-02-21 08.54.00 jennywikander76@gmail.com

Jenny Wikander Kristinehamn

2020-02-21 09.11.59 ingela.laren@gmail.com

Ingela Larén Mölndal

2020-02-21 10.31.37 angerud.hanna@gmail.com

Hanna Angerud Gotland

2020-02-21 10.35.46 catja.moberg@gmail.com

Catja Moberg Härnösand

2020-02-21 10.36.01 catja.moberg@gmail.com

Catja Moberg Härnösand

2020-02-21 11.10.41 charlottalagerqvist@ymail.com

Lotta, Sundbyberg

2020-02-21 11.27.30 sfjallstrom@hotmail.com

Susanna Fjällström, Piteå

2020-02-21 12.08.57 kerstin.wimmer@bredband.net

Kerstin Wimmer. Lund

2020-02-21 12.22.35 lonis_lindberg@hotmail.com

Lina Lindberg Härnösand

2020-02-21 13.17.46 lotta@lottalindh.com

Lotta, Stockholm

2020-02-21 15.00.43 ingela.laren@gmail.com

Ingela Larén Mölndal

2020-02-21 15.35.53 minna.levin@gmail.com

Minna, Stockholm

2020-02-21 15.40.45 lillan1950@icloud.com

Marie-Louise Andersson, Klockestrand/Sandöverken kommer från Härnösand

2020-02-21 16.20.01 info@mariaviklund.com

Maria Viklund, Kramfors

2020-02-21 18.05.04 mwadsten@hotmail.se

Simlångsdalen

2020-02-21 19.03.10 ylvaallers@hotmail.com

Ylva Aller Härnösand

2020-02-21 19.50.08 catmother38@yahoo.co.uk

Stavsnäs

2020-02-21 19.52.26 catmother38@yahoo.co.uk

Maria Brandt,Stavsnäs

2020-02-21 23.33.48 devadaya9@gmail.com

Anna Höör

2020-02-22 08.35.45 lisa@mahadeva.se

Lisa Sjödin, Bromma

2020-02-22 09.33.33 anitaselnes01@gmail.com

Anita selnes.säbrå.härnösand

2020-02-22 10.58.33 christina@finspong.com

Christina Björnelf Lotorp FINSPÅNGs kommun

2020-02-22 21.40.28 ingela.hammar49@gmail.com

Ingela Hammar Grisslehamn

2020-02-23 13.26.53 motelkanina@hotmail.com

Carina Puronen Härnösand

Tidstämpel

E-postadress

Skriv namn och ort där du bor eller där du kommer ifrån:

2020-02-24 10.10.39 heli-1@live.se

Heli Thorin Borås

2020-02-24 12.34.40 susan5ne@hotmail.com

VÄLLINGBY

2020-02-24 23.39.25 elsa_wallskold@hotmail.com

Elsa Wallsköld Karlshamn

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-06
Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 68

Dnr 2019-000546 3.6.0.1

Upprättelse för kvinnor
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar
att e-förslaget ”Förslag till upprättelse”(KS2019-546), ” ska föreläggas
fullmäktige för behandling.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva
Olstedt-Lundgren (L).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta
enligt liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat
enligt liggande förslag.
Bakgrund
En skrivelse har inkommit från Nordic Noise Movement (NNM) genom
Anna Vild där det föreslås att ett minnesmärke ska upprättas i Härnösand till
upprättelse för kvinnor som föll offer för häxprocesserna på 1600-talet.
Kommunen hade redan avskaffat medborgarförslagen när skrivelsen inkom
och den formella hanteringen har fördröjts på grund av att e-förslagen ännu
inte helt kommit igång.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-13
Kommunfullmäktiges presidieberedning

§ 56

Dnr 58056

Inkomna skrivelser
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda om inkomna förslaget
Medborgarförslag - Kvinnominne Härnösand, dnr 2019-546, uppfyller
kraven för e-förslag och om den därmed kan hanteras som ett sådant och
att under förutsättning att kraven för e-förslag är uppfyllda tas ärendet upp
för behandling i fullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta
enligt liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat
enligt liggande förslag.
Bakgrund
En skrivelse har inkommit från Nordic Noise Movement (NNM) genom
Anna Vild där det föreslås att ett minnesmärke ska upprättas i Härnösand till
upprättelse för kvinnor som föll offer för häxprocesserna på 1600-talet.
Kommunen hade redan avskaffat medborgarförslagen när skrivelsen inkom
och den formella hanteringen har fördröjts på grund av att e-förslagen ännu
inte helt kommit igång. Diskussioner har dock förts mellan parterna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Kvinnominne Härnösand
Bilaga till medborgarförslag – namninsamling
Svar till inlämnaren från Andreas Sjölander (S)
E-post från NNM till Göran Norlander (S) och Andreas Sjölander (S)
Bilaga till e-post från NNM
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(9)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2021-04-14

KS 2021-000

Kommunstyrelseförvaltningen
Uno Jonsson, 0611 - 34 82 52
uno.jonsson@harnosand.se
Kommunstyrelsen

Minnesplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att upprätta en minnesplats för fred och för alla som bidrar därtill samt
att finansieringen på 100 000 kr tas från permutation av Johan Nybergs
donationsstiftelse
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommundirektören att föreslå en
minnesplats för veteraner.
Uppdraget är att föreslå ett minnesmärke för veteraner, detta skulle med
fördel kunna breddas för att bli en angelägenhet för fler. Minnesplatsen kan
med fördel spegla ett fredsarbete i stort och i smått och rikta sig till alla som
på något sätt bidragit till fred eller önskar bidra till en medmänsklig,
respektfull och tolerant värld. Det kan bli en stilla oas i naturskönt läge med
plats för reflektion kring fred, förlåtelse och tacksamhet.
Även inom enskilda människor kan ett privat fredsarbete pågå för att läka sår
som uppstått. En fysisk plats för eftertanke och reflektion kan vara till stöd i
den processen.
Det blir en plats som många kan känna sig tilltalade av och identifiera sig
med, såväl organisationer som enskilda individer. Minnesplatsen kan således
användas för gruppaktiviteter som t ex minneshögtider men även för enskild
reflektion och som påminnelse och uppmuntran till aktiviteter som bidrar till
ökad fred.
Möjliga platser att arbeta vidare med är Södra mellanholmen, parken
nedanför bildhuggaren eller Gådeåparken (förutsatt fastighetsägarens
godkännande).
I arbetet har även förvaltningschef Thomas Jensen deltagit.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Tillväxtavdelningen
871 80 Härnösand

Universitetsbacken 3

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

foretagslotsen@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

Datum

Diarienummer

2021-04-14

KS 2021-000

Socialt perspektiv
Det är viktigt att minnesplatsen blir inkluderande och en plats som är öppen
för alla.
Ekologiskt perspektiv
Agenda 2030 Globala mål nr 16, Främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Installationen kommer att belastas Johan Nybergs donationsstiftelse med
100 000 kr. Framtagandet, utformning och genomförandet av minnesplatsen
genomförs av Samhällsförvaltningen. Drift och skötsel kommer att hanteras
av Samhällsförvaltningen och beräknas kosta 10 000 kronor per år.

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Elisabeth Oxelhöjd
Kulturchef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-07
Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2019-000516 1.1.2.1

Permutation av Sjökapten Johan Nybergs
donationsstiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av Johan Nybergs
donationsstiftelse,
att medel från permutation av Johan Nybergs donationsstiftelse används för
upprättande av en minnesplats för veteraner,
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på utformning och plats samt
att resterande medel används till att i samband med renovering av östra
kanalbron utöka projektet till att bygga gång-cykelväg och även skapa
sittytor i form av bänkar och annat.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse bildades 1866. Ändamålen
permuterades 2000-08-09 till att omfatta reglering av gator och tomter samt
andra försköningar av staden.
Utdelning från fonden skedde senast för mer än nio (9) år sedan. Då det
totala kapitalet (stiftelsekapital + övrigt bundet kapital och fritt eget
kapitalet) i dagsläget uppgår till cirka 596.000 kr. Utdelningsbar summa
2018 var 143.000 kr.
Fonden bildades för många år sedan och det är i dag komplicerat att bevilja
bidrag som uppfyller ändamålen. Genom att permutera fonden frigörs en
större summa att användas vilket bättre gagnar stiftelsens mening.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-07
Kommunstyrelsen

Socialt perspektiv
Genom möjligheten att utöka projektet skapar vi en bättre trafikmiljö för
oskyddade trafikanter och en miljö som framhäver en vacker plats. Genom
detta skapar vi också ett tryggare Härnösand då detta kan leda till att det blir
mer medborgare som rör sig i detta område.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Stiftelsen uppfyller samtliga kriterier i 6kap 5§ stiftelselagen för ansökan om
permutation hos Kammarkollegiet:
Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan.
Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren.
Stiftelsen saknar skulder.
Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste
räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då
gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§ socialförsäkringsbalken
(448.000 kr år 2017).
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 102
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr

2021-04-14

KS/2021-000181

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Billy Sjölén,
billy.sjolen@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Tillgänglighetsprojekt
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att rekommendera samhällsnämnden att tillsammans med berörda
föreningar i tillgänglighetsrådet starta ett projekt för att förbättra stadsmiljön
för personer med funktionsnedsättning.
Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetsrådet jobbar ständigt med att hitta förbättringar inom
tillgänglighetsområdet. Många problem som uppmärksammas av
medlemmar i rådet är små saker som man ofta inte tänker på, ofta kan det
krävas små åtgärder. Små åtgärder som dock kan ha stor betydelse för de
som berörs.
Ett exempel är de pollare som finns i gatubilden. De har samma gråa färg
som gatstenarna vilket är ett stort problem för de som har synnedsättning.
Det är en fråga som har varit uppe länge, men som ännu inte fått en lösning.
Mot den bakgrunden förslår tillgänglighetsrådet att kommunstyrelsen ger
samhällsnämnden i uppdrag att uppdra åt samhällsförvaltningen att starta ett
projekt med de berörda föreningarna som ett första steg i att hitta former för
hur vi enkelt kan förenkla vardagen för personer med funktionsnedsättning.
På så sätt kan samhällsnämnden/förvaltningen tillsammans med olika
föreningar i tillgänglighetsrådet arbeta för att identifiera och åtgärda
problem i stadsmiljön för funktionshindrade.
Socialt perspektiv
Projektets mål är att göra stadsmiljön mer tillgänglig för personer med
funktionshinder. Tanken är att utnyttja den kompetens som finns i
tillgänglighetsrådets medlemsorganisationer för att göra så att den fysiska
planeringen kan skapa trygghet och tillgänglighet för alla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tillgänglighetsprojekt

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida

Härnösands kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Anna Bostedt
Kanslichef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2021-04-19

KS/2021-000181

Billy Sjölén
Utredare

2(2)
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Datum

2021-04-19
Tillväxtavdelningen
Hanna Viklund, 0611-34 81 17
hanna.viklund@harnosand.se

KS2021-000170

Kommunstyrelsen

Försäljning Lövudden 1:123
Förslag till beslut
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreslaget köpekontrakt, gällande försäljning av Härnösand
Lövudden 1:123.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2020 fick Lillskär markanvisning på fastigheten lövudden 1:123,
för att bygga radhus. Lillskär har projekterat 12 radhus på fastigheten och
har i dagsläget sålt 10 radhus. Lillskär har ansökt om bygglov och sålt så stor
andel att de tagit beslut om byggstart efter sommaren. I markanvisningen
som antogs av kommunstyrelsen beslutades det om en köpeskilling om
1 200 000 kr, och att Lillskär fick förvärva fastigheten den dag de erhållit ett
lagakraftvunnet bygglov.
Köpekontraktet är villkorat med att köparen ska kunna uppvisa ett
lagakraftvunnet bygglov innan köpet slutförs och ett köpebrev upprättas.
Köparen förbinder sig att inom två år från att bygglovet vunnit laga kraft
påbörja byggnation av den byggnad köparen erhållit bygglov för. I det fall
byggnationen inte påbörjats inom denna tid eller om fastigheten säljs vidare
utan att byggnation har påbörjats, har säljaren rätt att förelägga köparen ett
vite på 600 000 kr.
Socialt perspektiv
Markanvisningen kan leda till ett ökat utbud av bostäder i en attraktiv
boendemiljö, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Försäljning av fastigheten bedöms inte medföra en betydande inverkan på
det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ökat bostadsbyggande kan bidra till inflyttningar och ökade skatteintäkter.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Tillväxtavdelningen
871 80 Härnösand

Universitetsbacken 3

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403
Bankgiro

5576-5218

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

Härnösands kommun

Datum

Tillväxtavdelningen

2021-04-19

Beslutsunderlag
Härnösands kommun har upprättat ett förslag till köpekontrakt gällande
fastigheten Härnösand Lövudden 1:123.

______________________
Uno Jonsson
Tillväxtchef

_________________________
Hanna Viklund
Mark- och exploateringshandläggare

Bilagor
Bilaga 1

Förslag på köpekontrakt gällande lövudden 1:123

2(2)

Sida

1(4)
KS2021-000170

Kommunstyrelseförvaltningen

Köpekontrakt
Köpare

Lillskär Projekt 16 AB (Org. nr 559302-4325)
c/o Lillskär AB
Svartbäcksgatan 10
753 20 Uppsala
Andel: 1/1

Säljare

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

Köpeobjekt

Fastigheten Härnösand Lövudden 1:123

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed ovan nämnda fastigheter till
köparen.
Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor:
EN MILJON TVÅHUNDRA TUSEN KRONOR
1 200 000 SEK

Tillträdesdag

Tillträde sker senast 30 dagar efter att bygglov har vunnit lagakraft, och
köpeskillingen till fullo är erlagd och kvitterad.

Köpeskillingenserläggande

Erlagd markanvisningsavgift som tillgodoräknas
Handpenning vid kontraktets undertecknande
Betalar kontant på tillträdesdagen
Summa kronor:

12 000 kr
120 000 kr
1 068 000 kr
1 200 000 kr

Handpenning sätts in på Härnösands kommuns bankgiro 5576-5218,
senast 10 dagar efter att kommunstyrelsens beslut om försäljning vunnit
laga kraft. Insättningen märks med Lövudden 1:123.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Tillväxtavdelningen
871 80 Härnösand

Nybrogatan 13

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

foretagslotsen@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218

Sida
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Inteckningar
servitut och
nyttjanderätter

Säljaren förklarar
-fastigheterna så vitt man känner till, inte belastas av några
upplåtna, oinskrivna rättigheter.

Faran för fastigheten

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

Äganderättens
övergång

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheterna övergår
först på tillträdesdagen.

Fördelning av
inkomster och
utgifter

Säljaren ska betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter
för fastigheterna av vad slag de vara må, om de avser tiden före
tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalnings
skyldigheten på köparen, som också får fastigheternas avkastning.

Lagfarts,
intecknings och
fastighetsbildning.

Eventuella, med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader
samt fastighetsbildnings kostnader betalas av köparen.

Överlämna handlingar På tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna ett bevittnat
kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som
krävs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen
överlämna aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, gällande tomtkartor och
andra handlingar rörande fastigheterna, vilka har betydelse för köparen
som ägare av denna.
Fastighetens skick

Köparen är medveten om sin undersökningsplikt. Köparen har före
detta avtals undertecknande beretts tillfälle att noga undersöka
fastigheterna för att skaffa sig kännedom om det skick, vari egendomen
befinner sig.

Övriga kostander

Kostnad för anslutning till vatten och avlopp, el, tele och fiber
tillkommer enligt leverantörens taxa.
Köparen står även för samtliga kostnader som hör husbyggnationen till.
Säljaren garanterar att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden
inte föreligger.

Redovisning av
pantbrev

Fastigheten är ej intecknad.

Sida
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Villkor

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att Härnösands
kommunstyrelse beslutar om försäljning av fastigheten enligt
detta köpekontrakt. Om kommunstyrelsen inte beslutar att
godkänna köpekontraktet eller om kommunstyrelsens beslut
inte vinner laga kraft är detta köpekontrakt till alla delar
förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av parterna.
Köparen har ansökt om bygglov, när köparen kan uppvisa ett
lagakraftvunnet bygglov slutförs köpet och ett köpebrev ska
undertecknas. Ett lagakraftvunnet bygglov skall kunna
uppvisas senast ett år efter att detta köpekontrakt undertecknas.
Om detta krav ej uppfylls återgår fastigheten till säljaren som
har rätt att sälja fasigheten vidare. Om köparen inte fullföljer
köpet av fastigheten har säljaren rätt att behålla erlagd
markanvisningsavgift samt handpenning.
Köparen förbinder sig att inom två år från att bygglovet vunnit laga
kraft påbörja byggnation av den byggnad köparen erhållit bygglov för.
Med påbörjat byggnation avses att grundläggningen för byggnaden står
klar. I det fall byggnationen inte påbörjats inom denna tid eller om
fastigheten säljs vidare utan att byggnation har påbörjats, har säljaren
rätt att förelägga köparen ett vite på 600 000 kr. Detta villkor om
vitesföreläggande kommer att intas i köpebrevet.

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol.

Utväxling av
kontrakt

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

Säljarens underskrift

Ort: Härnösand
Datum:

________________________
Uno Jonsson
Tillväxtchef
Härnösands kommun

_________________________
Hanna Viklund
Mark & exploatering
Härnösands kommun
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Ovanstående säljares egenhändiga namnteckning bevittnas
________________________
Namn :

_________________________
Namn:

Köparens underskrift Ort:
Datum:
_________________________
Lillskär Projekt 16 AB

_________________________
Lillskär Projekt 16 AB

Ovanstående köpares egenhändiga namnteckning bevittnas
__________________________
Namn:

_________________________
Namn:

Sida
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Datum

Dnr

2021-04-28

KS/2021-000192

Tillväxtavdelning
Hanna Wiklund, 0611-34 81 17
hanna.viklund@harnosand.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Planändring Kronholmen, kvarter skeppet
Förslag till beslut
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att hos Samhällsnämnden
begära planändring av kvarter Skeppet, samt
att eventuella extra kostnader för planarbetet hanteras inom ramen för
prognosarbetet under 2021

Beskrivning av ärendet
På Kronholmen och kvarter Skeppet äger kommunen mark som köpts in för
framtida bostadsutveckling. Inom kvarteret äger även Ryds Glas två
fastigheter som de är intresserad av att utveckla. Ryds Glas har kontaktat
tillväxtavdelningen och är intresserade av att tillsammans med kommunen
planlägga kvarter Skeppet för bostadsändamål, vilket går i linje med vår
vision för området.
Kvarter Skeppet ägs till 2/3 av kommunen och 1/3 av Ryds Glas, och är idag
planlagt för industriändamål. Kvarteret är idag bebyggd med en garagelänga
och ett bostadshus i dåligt skick, vilka ägs av Härnösands kommun, samt
Ryds Glas.
År 2008 gjorde Härnösands kommun ett visionsarbete, där vi tillsammans
med White arkitektur AB tog fram idéprogrammet ”Det nära livetKronholmen och Torsvik. I detta visionsarbete har det aktuella området
pekats ut för bostadsbebyggelse kombinerat med verksamheter och service.
Tillväxtavdelningen vill tillsammans med Ryds Glas ansöka om planändring
för att utreda möjligheterna för bostadsbebyggelse inom kvarter skeppet. Då
området är centralt och av vikt för kommunens utveckling och arbetet inte
var planerat till innevarande år så anser vi att det är bra att kommunstyrelsen
ger mandat för att fortsätta arbetet.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösand kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
87180 Härnösand

Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-348000

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

0611-348030

5576-5218

Sida
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Härnösands kommun
Tillväxtavdelning

Datum

Dnr

2021-04-28

KS/2021-000192

Socialt perspektiv
En planändring av kvarter skeppet kommer att leda till ett ökat utbud av
centralt belägna bostäder. Det kommer även att bidra till mer liv och rörelse
mellan centrum och handelsområdet ankaret, vilket bidrar till en positiv
inverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Inom kvarter Skeppet har det tidigare bedrivits olika verksamheter, det har
bland annat legat bensinstationer, verkstäder och billackering inom området.
Kvarteret är utpekat som ett potentiellt förorenat område, vilket innebär att
det kan finnas föroreningar i marken. Under planprocessen kommer det att
utredas om det finns föroreningar inom området. Om det finns föroreningar
som kommer att behöva saneras i samband med att området exploateras,
kommer det att bidra till en positiv inverka på miljön, vilket ger
miljömässiga vinster.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
En planändring kommer att behövas för att möjliggöra för bostäder inom
kvarter Skeppet, vilket kommer att innebära kostnader för kommunen. En
framtida bostadsbebyggelse kommer på sikt att bidra till inflyttningar,
attraktivitet, trygghet och ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse med tillhörande kartbilaga och visionsdokument
ligger till grund för beslut

Uno Jonsson
Tillväxtchef

Hanna Wiklund
Mark och exploateringshandläggare

Bilagor
Bilaga 1

Karta över kvarter Skeppet

Bilaga 2

Idéprogrammet, Det nära livet- Kronholmen och Torsvik

2(2)

KS/2021-000192
Bilaga 1
Tillväxtavdelningen

Eriksdal 1:11

Västansjö 7:1

or

Det nära livet –
Kronholmen och Torsvik
visionsarbete oktober 2008

Samhällsförvaltningen

Medverkande
Härnösands kommun
Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef
Tommy Berglund, stadsarkitekt
Linda Johansson, planarkitekt
Lars Lundgren, gatuchef
Linda Karlsson, trafikingenjör
Eva Fällgren, planingenjör
Lena Drejare, miljöhandläggare

White arkitekter AB
Ulrika Signal, planeringsarkitekt
Lars-Magnus Ejdeholm, landskapsarkitekt
Lotta Lehmann, arkitekt
Carl Jägnefält, arkitekt
Britta Holmblad, arkitekt
Jenny Ulander, arkitekt

WSP
Bo Eskebaek, trafikingenjör
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Från vision till verklighet
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Tydlig profil
Dynamisk och hållbar utveckling
Flexibilitet över tid
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Förslag

14

Stad i omvandling
Kvalitativt och hållbart boende
Nya målpunkter och koncentration av funktioner
Vidareutveckling av kvartersstaden
Etablering av stråk
Utökad trafikstruktur och nya kopplingar
Närhet till rekreation
Etappvis utbyggnad
Möjlig exploatering

14
14
14
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15
18
19
22
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27

STRATEGI

VISION
”Det nära livet”

FÖRSLAG

Tydlig profil

Kvalitativt och hållbart boende

Dynamisk och hållbar utveckling

Nya målpunkter och koncentration av funktioner

Flexibilitet över tid

Vidareutveckling av kvartersstaden
Etablering av stråk
Utökad trafikstruktur och nya
kopplingar
Närhet till rekreation

mål

mål
Natur och stad

Blanda stads- och naturkvaliteter

Historia och samtid

Utveckla befintliga kvaliteter och
addera nya

Kommunikationsläge och
tillgänglighet
Hållbarhet och miljöanpassning

Skapa fasta ramar med växlande
innehåll

mål
Småskaligt boende vid vattnet
mitt i staden
Aktivitetsparken är en viktig
målpunkt
Handelsområdet Östra Bondsjöleden
Återskapat rutnät
Flexibel blandstad
Utvecklad grönstruktur
Vatten-, kultur- och huvudstråk
Ny bro
Ny järnvägsundergång
Parkering
Kollektivtrafik
Båtliv

koncept

koncept

Brygga och café

koncept

Förankring

Projektstart/genomförande

Projekt

- inom kommunen, tjänstemän
och politiker

- projektledare

- ny bro, kommunen

- investerare/byggherrar

- aktivitetspark,
investerare/byggherrar

Medborgardialog

process

process

- bostäder,
investerare/byggherrar

Urban modell – stadsutveckling i tre steg. För att gå från övergripande vision
till konkreta byggprojekt i utvecklingsarbetet med Kronholmen och Torsvik
bygger arbetet på en metodik i tre steg; vision, strategi och förslag. Varje steg
innefattar i sin tur tydliga mål, koncept och processer för att förankra och genomföra den samlade visionen.
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process

Inledning
Från vision till verklighet
Beredskap och initiativ
Under pågående arbete med nya detaljplaner för Bondsjöleden och Östra Bondsjögatan har frågan om den framtida utvecklingen av Kronholmen och Torsvik aktualiserats. I och med utbyggnaden av Ådalsbanan föreslås nybyggnad av en vägport
vid den befintliga plankorsningen utmed Bondsjöleden för att förbättra korsningspunkten mellan väg och järnväg. Vid Östra Bondsjögatan planeras en utbyggnad
av handelsområdet som tillgodoser den ökade efterfrågan på volymhandel. För att
utreda och se konsekvenserna av dessa utvecklingsplaner har det varit viktigt för
kommunen att samtidigt titta på de övergripande frågorna. Genom att titta på en
utveckling över lång tid skapas en tydligare bild av hur de förändringar man gör
idag, i och med nya detaljplaner, ter sig i ett framtida perspektiv.
Det är genom att se helheten som man kan bevaka och utveckla delarna. Den långsiktiga helhetsbilden är oerhört viktigt på kort sikt för varje delområde. På så sätt
kan man säkerställa att på sikt inga möjligheter byggs bort. Genom en vision och
strategi om hur stadens kvaliteter kan tas tillvara skapas en beredskap för nya
stadsbyggnadsprojekt. Samtidigt blir det möjligt att initiera projekt som är i samklang med visionen. Att både ha beredskap och initiera projekt är syftet med detta
utvecklingsarbete för Kronholmen och Torsvik.
Strukturplanen som presenteras i detta visionsarbete möjliggör en förnyad stadsdel
i centrum. Området används idag som ett verksamhetsområde med inslag av bostäder och service och har ett lågt markutnyttjande. Målet är öka livet och attraktiviteten i stadsdelen. Detta är en utmaning eftersom efterfrågan på bostäder snarast
legat på markbostäder utanför stadskärnan samtidigt som kommunen tampas med
svårigheter som färre arbetstillfällen. Utgångspunkten har varit att utarbeta ett
starkt koncept för att klara den komplexa uppgiften. En hållbar och spännande
stad skapas genom en ökad interaktion mellan olika delar och värdekärnor. Läget
vid vattnet tillsammans med närheten till stadskärnan utgör unika resurser och
möjligheter i det avseendet.

Urbanmodellen
Denna rapport är framtagen med hjälp av ”Urbanmodellen” som är ett arbetssätt för
stadsutveckling i skedet mellan översiktsplan och detaljplaneprogram för att möjliggöra förverkligande av ett visionsarbete. Modellen är ett verktyg för att gå från
övergripande idéer till konkreta projekt.
Modellen bygger på tre steg: vision, strategi och förslag. I visionsdelen beskrivs de
övergripande tankarna och målet. Strategidelen innebär ett resonemang för vilka
verktyg man kan använda för att nå målet. Förslaget visar på hur idéerna kan utformas i verkligheten för att uppnå den samlade visionen. Varje steg innefattar i sin tur
tre delar: mål, koncept och process och är som en kedja av händelser. För att uppfylla målet behövs koncept för hur det kan genomföras och genom riktade processer
som innehåller tydliga mål kan den aktuella utvecklingen skräddarsys.
Denna skrift är utformad enligt ”Urbanmodellen” och i de olika avsnitten finns rubrikerna från den beskrivande matrisen på motstående sida representerade. Till de
tre stegen hör en illustration som finns inne i skriften.
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Vision
”Det nära livet”
Natur och stad
Visionen för Kronholmen och Torsvik handlar om att skapa en dynamisk och hållbar
stad – både på kort och lång sikt samt ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Grunden för visionen handlar om ”Det nära livet”. Att ha möjlighet att bo i
en trivsam stadsmiljö med närhet till vatten och grönska.
Härnösand har många kvaliteter som stad. Vi vill i detta visionsarbete framförallt
framhäva två stycken: staden och naturen. ”Staden” – i form av stadskärnan och
”naturen” – i form av vattnet. Dessa begrepp rymmer stora tillgångar där staden
står för utbud samt dynamik och naturen står för rekreation och återhämtning.
Genom att lyfta fram och kombinera dessa två poler skapas en tydlig och spännande
profil för området. Genom att förena dessa bildas en ny spännande struktur som är
unik och konkurrenskraftig.
Profilen är ny och tillför den befintliga staden något som inte finns någon annanstans. Genom att lyfta fram och utveckla stadens befintliga kvaliteter och att addera
nya skapas en attraktiv och stark framtidsstad. Det behövs en unik miljö för att
attrahera boende till stadskärnan och orten. I en tid då stadskärnor och småstäder riskerar att förlora även service och verksamheter när handeln flyttar behövs
attraktiva miljöer. Det finns idag efterfrågan på att ha närhet till naturen och samtidigt ha tillgång till stadens kvaliteter. Kombinationen mellan stad och natur blir
startskottet för den förnyade stadsdelen på Kronholmen och Torsvik.

Historia och samtid
På Kronholmen finns en attraktiv historisk miljö som utgörs av Holmgatans kulturellt värdefulla trähusbebyggelse och gator i rutnätsstruktur som är av riksintresse. I denna miljön finns det möjlighet att kombinera historia och samtid där både
gammal stadskärna och moderna bostäder på ett unikt sätt kan kombineras.

Kommunikationsläge och tillgänglighet
Kronholmen och Torsvik ligger i ett bra kollektivtrafikläge med närhet till resecentrum. Här finns möjlighet att satsa på bostäder i det bästa pendlarläget. Närhet
är en fråga om kommunikationer. Om kommunikationerna fungerar är det inget
problem för folk att bosätta sig lång från arbetsplatsen. I flera städer satsar man på
arbetstillfällen för att få människor att bosätta sig medan det på Kronholmen och
Torsvik finns möjlighet att istället satsa på bostäder i ett läge med fina bostadskvaliteter ihop med god tillgängligt.

Hållbarhet och miljöanpassning
Det är möjligt att utveckla profilen som en miljöanpassad stadsdel och till exempel
visa på hur stor biologisk mångfald kan skapas i tät stadsbebyggelse. Kollektivtrafiken kan främjas för att minska miljöbelastningen och smarta hållbara lösningar
för den tekniska försörjningen kan utvecklas.
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Vision. Genom att låta staden möta vattnet med välfungerande offentliga rum blir den nya
stadsdelen på Kronholmen och Torsvik en tillgång för alla stadens invånare.
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Strategi
Tydlig profil:
Blanda stads- och naturkvaliteter!
Människor idag har höga krav på ett gott liv. Det kan t ex innebära ett stimulerande
arbete, en spännande och avkopplande fritid, ett harmoniskt boende med närhet
till familj och vänner. Vissa människor flyttar ut från storstäderna för att söka en
högre livskvalitet i ett lugnare sammanhang. Livskvaliteten och ”det nära livet” är
en stark profil att bygga vidare på när den nya stadsdelen i Kronholmen och Torsvik
växer fram. Den unika profilen bygger på det goda livet i småstaden med närhet till
naturen. Småstaden som stadsideal är attraktivt. När man idag planerar nya områden är småstadens skala, närhet, utbud och boendemiljö det ultimata men samtidigt
svårt att återskapa. I Härnösand finns detta redan. Småstadens stadskärna har den
eftertraktade mixen av utbud och lugn. Och dessutom finns naturen i nära anslutning som en viktig kvalitet.

Parameter: gatustruktur.

Variabel: bebyggelse.

Det kan vara svårt att konkurrera med andra större orter om arbetstillfällen men
genom att istället satsa på en god boendemiljö och möjlighet till rekreation utanför
dörren kan stadsdelen vara attraktiv ur andra perspektiv. Strategin är att medvetet skapa en mix av stads- och naturkvaliteter. Profilen därmed blir tydlig och det
bästa av två världar integreras i en ”nygammal småstads mix”. Att mixa småstadens
skala, boendemiljö och grönska med storstadens utbud och intensitet är att få det
bästa av två världar. Att bo i en småskalig stadsmiljö med närhet till vatten och
gröna miljöer är en unik livsform. Genom att bygga vidare på småstadens kvaliteter
och addera nya aspekter skapas en attraktiv mix som ger en möjlighet till ”det nära
livet”. Det är genom att skapa något unikt som inte finns någon annanstans man
kan attrahera människor till staden.

Dynamisk och hållbar utveckling:
Utveckla befintliga kvaliteter och addera nya!

Härnösand 1200-tal.

Kronholmen och Torsvik har stor utvecklingspotential eftersom att läget i staden
innebär många kvaliteter. Planområdet ligger centralt och innehåller kollektivtrafik, vattenkontakt, service/handel och småskalighet. Kvaliteterna finns här och det
handlar om att se och låta dem växa. Befintliga kvaliteter kan utvecklas som t ex
gatunätet, vattenkontakten och grönstråken medan nya kvaliteter kan behöva adderas som t ex nya kopplingar, rekreation och bostäder. De befintliga och nya kvaliteterna bildar tillsammans en ny hållbar stad.
Härnösand kan även sprida sina tentakler utåt och hämta kraft från närliggande
orter på områden där man själv inte är lika konkurrenskraftig. Genom pendlingsmöjligheter till t ex Sundsvall vidgas Härnösands omland och därmed ökar antalet
möjliga arbetstillfällen.
Det är viktigt att satsa på stadskvaliteter i kärnan och bebyggelse i centrumnära
områden. Det medverkar till en stärkt kärna och motverkar urban sprawl. Begreppet ”urban sprawl” används för att beskriva den oplanerade stadsutspridning som
sker i världen. Konsekvensen blir att stadslandskapet splittras och att stadskärnan
utarmas. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att använda marken effektivt
och spara på markresurserna. På så sätt kan stadsdelen utvecklas med ekologiska
förtecken. Med koncentration av olika funktioner i de centrala delarna stärks stadskärnan och i sin tur dess omland. En stark kärna är en viktig aspekt för livskraften
i både större och mindre städer.

Härnösand 1600-tal.

Härnösand 1900-tal.

Härnösand 2000-tal?
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Flexibilitet över tid:
Skapa fasta ramar med växlande innehåll!

Stad och natur.

Stad och natur i kombination.

Härnösand har ändrat karaktär och utbredning över tid. Från början fanns inte
Kronholmen så som det ser ut idag utan var bara en liten ö. Stadsdelens utveckling ur ett historiskt perspektiv är en viktig aspekt att relatera till. Staden ändrar
ständigt utseende och användning och det är viktigt att se till hur vi nyttjar vi den
bäst utifrån dagens situation och behov. Genom att ha beredskap behöver man t ex
inte bygga ny infrastruktur för varje projekt. Det krävs därför givna riktlinjer att
samlas kring. Med denna strategi som planeringsunderlag skapas både beredskap
och initiativförmåga till nya delprojekt. Stadens dynamiska system kräver att man
frågar sig hur ska den användas nu och i framtiden.
Stadsutveckling sker kontinuerligt och det är viktigt att bädda för den. Genom
att sätta upp mål och strategier som är styrande uppstår en sammanhållen helhet. En långsiktig planering skapar beredskap för aktörer som vill etablera sig och
initiativkraft att driva utvecklingen i en specifik riktning. Marknadskrafterna är
starka och det gäller att rikta och använda kraften på rätt sätt. När kommunen
ser helheten och riktar insatserna kan utveckling i rätt riktning skapas. På så
vis sätter kommunen ramen och marknaden fyller den med innehåll. Det är genom att kommunen skapar klara förutsättningar som marknaden kan verka. Målet är en fast struktur där innehållet kan växla över tid. Vissa parametrar såsom
gatustruktur och grönområden kan ligga fast en längre tid medan andra aspekter
såsom typ av bebyggelse och markanvändning kan växla under samma tidsperiod.
En mix av lång- och kortsiktig planering med flexibilitet över tid är idealet för utvecklingen av Kronholmen och Torsvik.

Befintliga kvaliteter.

Nya kvaliteter.

Oplanerad stadsutbredning.

Stadskärna.
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befintlig park
bef bostäder

befintlig handel

befintligt resecentrum/handel

handel/kontor/service

parkering/p-hus/
handel/kontor/service

kultur/
fritid

befintlig park
verksamheter/
service/bostäder

bostäder/kontor/hotell

verksamheter/
bostäder
strandpromenad

befintlig
koppling

natur

stadskärnan

Strategi. Stadsdelens attraktivitet
ökar genom att stärka profilen som
en bostadsmiljö med både stads- och
naturkvaliteter, samt att skapa flexibilitet över tid.
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handel/kontor/service

rutnät

bostäder/kontor

verksamheter/
service/bostäder

bef bostäder

restaurang/café/
hotell/hamn

kultur/fritid

bostäder/kontor

aktivitetspark/café

småbåtshamn

ny bro

flexibilitet över tid
addera nya kvaliteter
utveckla befintliga kvaliteter
stadskvaliteter
naturkvaliteter
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Förslag
Stad i omvandling
Strukturplanen innebär stadsförnyelse av hela Kronholmen och Torsvik på sikt. Genom att
stadsdelens olika kvaliteter tydliggörs och nya adderas så ökar områdets attraktivitet. Efter hand
kommer funktioner att växla och genom en större blandning av funktioner skapas en mer varierad stadsbygd. Förslaget innebär att bebyggelse, invånare och funktioner ökar i antal vilket ger
stadsdelen ny tillväxt och livskraft som ger effekter på hela staden. Läget är strategiskt vid vattnet
mellan centrum, resecentrum och handelsområdet vid Östra Bondsjögatan, vilket betyder att
det finns många kvaliteter att bygga vidare på. Idén bygger på att begreppen ”stad” och ”natur”
kombineras till en ny spännande stadsdel.
Det illustrerade förslaget rymmer ca 600-800 nya bostadsenheter, ca 20 000 kvm lokaler för
handel, ca 10 000 kvm kontorslokaler, ett p-hus med ca 200 platser, aktivitetspark, båtplatser,
kajpromenad och en ny bro. Utvecklingsperspektivet är på ca 30 års sikt, fram till 2030 och strukturen möjliggör flera olika markanvändningar och tanken är att funktionerna ska kunna växla
över tid. Det viktiga med denna framtidsbild är att se utvecklingsmöjligheterna ur ett långsiktigt
perspektiv där helheten står i fokus. Det är dags att sätta Härnösand på kartan med ”ett nära liv”
i en spännande stadsdel.

Kvalitativt och hållbart boende
Småskaligt boende vid vattnet mitt i staden
Att bo centralt med grönska och vatten i närheten är en attraktiv livsform. Förslaget
rymmer olika bebyggelsekaraktärer inom planområdet och det möjligt att blanda
flerbostadshus och markboende som t ex stadsradhus. Bebyggelsetypen i planområdets inre delar skiljer sig från bebyggelsen närmast vattnet. Den inre strukturen
bygger på gårdsprincipen där byggnaderna är grupperade kring en gård. Bebyggelsen vänder ena sidan mot gårdsrummet och den andra mot gatan. Strukturen
är en utveckling av den gamla gårdsstrukturen i området med en inre struktur av
gårdshus och entréer från gården. Parkering sker på mark inom kvarteret i anslutning till gården. I bottenvåningarna utmed huvudgatorna finns utrymme för
lokaler som kan innehålla service, handel och mindre verksamheter. Här bor man
utmed huvudstråken i en småskalig miljö med närhet till kommunikation, handel
och rekreation.
Bebyggelsekaraktären närmast vattnet är riktad mot vattnet och kan t ex innehålla stadsradhus. Byggnaderna ligger utmed smala gränder som löper mot vattnet.
Gränderna mynnar mot kajpromenaden där det finns båtbryggor med möjlighet till
egen båtplats nära bostaden. Stadsradhusen har terrass, trädgård och parkering.
Att bo här innebär att man har tillgång till egen täppa, havet och samtidigt centrums utbud av restauranger och service.
I den nya stadsdelen är det möjligt att utveckla en bebyggelse med ekologiskt hållbar inriktning och bygga passivhus med modern miljöteknik och sunda material.

Nya målpunkter och koncentration av funktioner
Aktivitetsparken är en viktig målpunkt
Vid vattnet intill de gamla magasinsbyggnaderna förslås en aktivitetspark med
utomhussporter och grönska. Parken kan innehålla en skatepark, bollplaner, utomhusbad, gröna ytor för spontanlek, utomhusteater, minigolf, skridskobana och
kajpromenad. I de gamla magasinsbyggnaderna kombineras parkens utomhusaktiviteter med inomhusverksamheter i form av aktivitetshus inrymda i de befintliga
magasinsbyggnaderna. Husen rymmer skiftande kultur- och fritidsutbud såsom
bibliotek, ungdomsgård, utställningslokaler, café och/eller restaurang. Genom att
samla funktioner kan de dra nytta av varandra och bilda en multifunktionell målpunkt i området.
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Parken blir stadsdelens signum och står för kombinationen av stad och natur där
kulturen står i nära samband med stadsbegreppet och fritid/rekreation är nära sammankopplat med naturbegreppet. Aktivitetsparken är ett komplement till stadsparken och Mellanholmen i denna del av staden och ger möjlighet till en aktiv fritid för
olika grupper av människor.

Handelsområdet Östra Bondsjögatan
Vid Östra Bondsjögatan, där idag Coop ligger, utvecklas ett nytt handelsområde.
Tanken är att koncentrera storköpshandeln hit och skapa ett handelsområde som
kompletterar utbudet i stadskärnan.
De två föreslagna handelsbyggnaderna är lokaliserade utmed Bondsjöleden och parkeringen ligger samlad centralt i området. Byggnaderna är flexibla och kan rymma
större eller mindre handelslokaler beroende på efterfrågan. Via den nya gång- och
cykelpassagen under järnvägen vid resecentrum når man handelsområdet från de
centrala delarna på Kronholmen.

Vidareutveckling av kvartersstaden
Återskapat rutnät
Kronholmens befintliga gatustruktur är ordnad som ett rutnät vilket är riksintresse för kulturmiljövården. Rutnätsstaden är en intressant kvalitet att bygga vidare
på eftersom den medger en flexibel struktur där kvartersstorlekar och innehåll kan
växla över tid. I förslaget har den gamla strukturen på Kronholmen återskapats
vilket innebär att Djuphamnsvägen är tillbaka i sitt ursprungliga läge något norrut
med ursprunglig tomtbredd på tre tomter i rad. Nya kvarter på norra Kronholmen
har återskapats som bygger vidare på rutnätsstrukturen. Tillsammans med strukturen på centrumsidan växer stadens centrala delar västerut mot Kronholmen och
Torsvik och kopplar på rutnätet med ytterligare en årsring.

Flexibel blandstad
Utmed huvudstråken, längs Järnvägsgränd, Djuphamnsvägen och Nybrogatan,
skapas möjlighet till blandad användning i bottenvåningen med t ex service eller
kontorslokaler. Här skapas en blandstad med olika funktioner sida vid sida. Tanken
är att inom planområdet blanda olika typer av markanvändning precis som i de
centrala delarna av staden. Det ger liv olika tider på dygnet och skapar en tryggare
stadsdel att röra sig i.

Etablering av stråk
Utvecklad grönstruktur
Det viktiga huvudtrafikstråket utmed Nybrogatan utvecklas till ett grönt parkstråk. Bebyggelsen ligger en bit ifrån gatan vilket ger utrymme att skapa ett lummigt gaturum. Tillsammans med parken vid gamla Tingshuset och gräsytan framför äldreboendet förstärks den gröna karaktären utmed gatustråket. Genom ett väl
utvecklat gång- och cykelstråk på gatans norra sida blir detta en viktig länk mellan
recentrum och stadskärnan. Nybrogatans gröna karaktär kan utgöra en kontrast
till Djuphamnsvägen som kan ges en mer urban gata som kantas av bebyggelse.
Idag finns ett underskott på parker i denna del av staden. Förslaget med sitt tydliga
grönstråk utmed Nybrogatan tillsammans med aktivitetsparkens gröna aktivitetsytor för lek och rekreation medger en utökad grön miljö i denna del av staden.

Vattenstråk
Utmed vattnet mellan Kronholmen och Torsvik skapas ett sammanhängande gångoch cykelstråk. Karaktären på stråket växlar mellan de olika delarna. På Kronholmen är stråket en ordnad kajpromenad med hårdgjorda ytor och utmed Torsviks
strand är stråket friare utformat som t ex en grusväg kantad av träd. Stråket blir
en viktigt länk för att knyta ihop stadsdelarna på Kronholmen och Torsvik. Nattviken är ett signum för Härnösand och möjligheten att röra sig utmed och runt är en
viktig aspekt för staden profil.
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Förslag. Illustration för möjlig utveckling av Kronholmen och Torsvik.
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Kulturstråk
Utmed Holmgatan finns kulturintressanta byggnader som vittnar om stadsdelens
historia. Gatan är smal och bebyggelsen låg vilken formar ett vackert gaturum. I förslaget betonas Holmgatan som ett historiskt stråk som löper genom de inre delarna
av Kronholmen mellan de gamla magasinsbyggnaderna, via det gamla Tingshuset
mot järnvägsstationen. Tillkommande bebyggelse möter den befintliga arkitekturen vad gäller skala och form. Det finns gröna miniparker eller s k ”pocket-parker”
utmed stråket längs Holmgatan som innehåller t ex konst, sittplatser, grönska och
belysning. Trafiken sker på de gåendes villkor och marken kan t ex utformas med
stenbeläggning istället för asfalt för att markera detta tydligt. På så sätt utvecklas
gatan till ett gaturum att både röra sig genom och uppehålla sig i.

Huvudstråk
Övergripande stråk med mer liv finns utmed de större gatorna såsom Järnvägsgatan, Djuphamnsvägen och Nybrogatan vilka är viktiga för orienterbarheten i stadsdelen. Utmed dessa stråk är bebyggelsen något högre och mer sammahängande än
i omgivande kvarter och bildar tydliga väggar utmed gatans rum. I bottenvåningarna på föreslagen bebyggelse finns möjlighet att inrymma service och kontor.

Utökad trafikstruktur och nya kopplingar
Ny bro
Från Djuphamnsvägen föreslås en ny bro över sundet mellan Härnön och de centrala delarna. Detta innebär nya kopplingar mellan de norra delarna av staden och den
nya stadsdelen på Kronholmen som gör att de olika områdena länkas ihop och ingår
på ett bättre sätt i stadsstrukturen. Bron innebär även att trafiken fördelas genom
och inom planområdet samt avlastar Nybron vilket ger en hållbar trafikstruktur i
denna del av staden.

Ny järnvägsundergång
Ett nytt gång- och cykelstråk har byggts under järnvägen mellan resecentrum och
det nya handelsområdet vid Östra Bondsjögatan. Det innebär en förbättrad kontakt
för gång- och cykeltrafikanter mellan stadens östra och västra delar.

Parkering
Parkering för tillkommande bostäder sker i huvudsak i markplan på gård eller den
egna tomten. Det finns ett parkeringshus utmed Järnvägsgränd som kan nyttjas för
företag, besökare, pendlare och i viss mån för boende.

Resecenter och kollektivtrafik
Närheten till resecentrum med tåg- och busstrafik gör att det är lätt att pendla till
andra orter för att få ytterligare utbud av olika funktioner. I och med nya Ådalsbana
förbättras tågförbindelserna och pendlingsmöjligheterna ökar ytterligare. Det är
fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv med en god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Vid resencentrum finns möjlighet att kombinera handel i mindre skala för
resenärer och stadsdelsinvånare.
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Närhet till rekreation
Båtliv
Utmed kajen utmed hela planområdet på Kronholmen och Torsvik föreslås bryggor
med båtplatser för stadens invånare. Det är nära till eventuell ny bebyggelse och
man rör sig med lätthet mellan hemmet och båten. Längst norrut på Kronholmen
finns möjlighet att komplettera hamnverksamheten med ett ev marintcenter med
lokaler för utbildning, jollesegling m m. Båtlivet är viktig boendekvalitet och skapar rörelse utmed kajerna vår- och sommartid.

Brygga och café
En bryggliknade konstruktion som löper ut i vattnet föreslås vid aktivitetsparken.
Bryggan kan kombineras med ett café där det finns möjlighet att ta en kopp kaffe i
solen och titta på förbipasserande båtliv.
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Markanvändning. Bostäderna ligger vid vattnet och i de inre
delarna. En zon öster om järnvägen innehåller kontor/handel och
parkering. Handeln finns koncentrerad västerut.

Grönstruktur. Grönskan i det offentliga rummet kan bestå av
parkmiljöer och trädalléer utmed huvudgatorna. En ny aktivitetspark ligger vid Kronholmens gamla magasinsbyggnader.

Stråk. Huvudstråken går utmed Bondsjöleden, Djuphamnsvägen
och Nybrogatan. Utmed Holmgatan löper kulturstråket. Strandpromenaden bildar ett vattenstråk.

Rumsbildningar. Utmed de olika gatorna skiftar den rumsliga
karaktären. Ett tydligt vattenrum skapas mellan de båda broarna över Sundet. Det gröna parkrummet möter vattenrummet.

Målpunkter. De många målpunkterna inom och i anslutning till
området ger ett brett utbud av funktioner. Från väster: handelsområdet, resecentrum, aktivitetsparken, hotell/hamn och
Stortorget.

Gång- och cykelstråk. De huvudsakliga gång- och cykelstråken finns i både nordsydlig- och östvästlig riktining för att
skapa god tillgänglighet. Det finns två passager under järnvägen. Holmgatan är en gårdsgata där gc-trafiken dominerar.
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Densitet. Utmed huvudstråken finns den högsta exploateringen. Bebyggelsen i de inre delarna är något lägre och glesare. I
de vattennära lägena finns markboende alt flerfamiljshus.

Gatustruktur. Stadens gatunät växer västerut. En ny bro norr
om Nybron ökar tillgängligheten mellan Kronholmens föreslagna
bebyggelse och de centrala delarna.

Stadskvaliteter. Gatornas rutnätsstruktur, god tillgänglighet
med kollektivtrafik samt närhet till både centrums utbud och
handelsområdet skapar en urban karaktär.

Naturkvaliteter. Vattnet centralt beläget i staden är stor tillgång. Befintliga och nya parkmiljöer ger närhet till grönska och
rekration.

Bebyggelsekaraktärer. Kvarteren skiljer sig i uppbyggnad
vilket ger olika kvaliteter. En typ av bebyggelse har vattenkontakt medan kvartersbebyggelsen vänder sig mot gröna
gårdar eller gatan.

Flexibilitet. Gatustrukturens rutnätsuppbyggnad medger en
bebyggelsestruktur med större eller mindre kvarter som kan
variera beroende på innehåll.
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Etappvis utbyggnad
Strukturplanen har ett tidsperspektiv på 30 års sikt och tanken är att området
successivt byggs ut i nedan beskrivna etapper.

Första etappen: 0-10 år
Detaljplan för Bondsjöleden med ny sträckning av vägen, vägport under järnvägen,
ny anslutningsgata till Murbergsstaden och ny bebyggelse utmed Järnvägsgatan.
Detaljplan för handelsområdet vid Östra Bondsjögatan med ny handelsetablering
och parkering.

Andra etappen: 0-15 år
Ny bostadsbebyggelse vid vattnet på Torsvik, samt park- och kommunikationsstråk
utmed Nybrogatan.

Tredje etappen: 10-30 år
Ny bro över vattnet mellan Kronholmen och Härnön, nordligt läge för Djuphamnsvägen, aktivitetspark vid de befintliga magasinen samt bostadsbebyggelse utmed
Djuphamnsvägen och i närheten av vattnet på Torsvik.

Fjärde etappen: 30 årNy bostadsbebyggelse utmed kvarteren vid Holmgatan, söder om Nybrogatan på
Torsvik och på norra Kronholmen. Läget på norra Kronholmen är bullerutsatt vad
gäller bostadsbebyggelse p g a hamnverksamheten i Djuphamnen, varför denna del
är möjligt för bostäder först på lång sikt.

22 Det nära livet – Kronholmen och Torsvik

Första etappen.

Andra etappen.

Tredje etappen.

Fjärde etappen.
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Möjlig exploatering
Förslaget möjliggör fullt utbyggt ca 600-800 nya bostadsenheter, ca 20 000 kvm lokaler för handel,
ca 10 000 kvm kontorslokaler, ett p-hus med 200 platser. Ytberäkningarna nedan är översiktligt gjorda och
det mest rättvisande är att kolla på yta som inbegriper

Bebyggelse
Alt 1
1.

2.

3.

4.
5.

Alt 2
Yta

ca 16 000 kvm

Bostäder

ca 75 st (stadsradhus/ca 125 lgh i flerfamhus)

Handel

ca 450 kvm

Yta

ca 31 000 kvm

Bostäder

ca 115 lgh

Bostäder

inga

Handel

ca 1 300 kvm

Handel

ca 11 000 kvm

Yta

ca 9 000 kvm

Bostäder

ca 50 lgh

Handel

ca 900 kvm

Yta

ca 8 000 kvm

Kontor

ca 2 500 kvm

Handel

ca 1 000 kvm

Yta

ca 4 000 kvm

Handel

ca 2 000 kvm

Handel

ca 2000 kvm

Park (service/kultur)
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Yta

ca 17 000 kvm

Bostäder

ca 80 lgh

Handel

ca 1 300 kvm

Yta

ca 4 000 kvm

Bostäder

ca 35 lgh

Handel

ca 1 200 kvm

Yta

ca 6 000 kvm

Kontor

ca 8 000 kvm

Yta

ca 12 000 kvm

Bostäder

ca 100 lgh

Handel

ca 1 300 kvm

Yta

ca 13 000 kvm

Bostäder

ca 120 lgh

Handel

ca 900 kvm

Yta

ca 6 000 kvm

Bostäder

ca 20 lgh

Handel

ca 1 300 kvm

Hotell

ca 800 kvm

Yta

ca 1 500 kvm

P-hus

ca 200 p-platser

Yta

ca 3 500 kvm

Bostäder

ca 35 lgh

Handel

ca 1 200 kvm
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Möjlig exploatering.

14.
15.
16.

Yta

ca 10 000 kvm

Bostäder

ca 25 st (stadsradhus/ca 45 lgh i flerfamhus)

Yta

ca 14 000 kvm

Bostäder

ca 50 st (stadsradhus/ca 80 lgh i flerfamhus)

Yta

ca 54 000 kvm

Handel

ca 12 000 kvm (samt 6 000 kvm befintlig handel)

Alt 1: mer bostäder

Alt 2: mer handel

Bostäder:
Handel:
Kontor:

Bostäder:
Handel:

ca 700 lgh (ca 800 lgh)
ca 22 000 kvm
ca 10 500 kvm

ca 590 lgh (ca 690 lgh)
ca 35 000 kvm

Parkeringsnorm
Bostäder:
Handel :
Kontor :

1.5 pl/bostadsenhet
40 pl/1000 kvm
16 pl/1000 kvm

Det nära livet – Kronholmen och Torsvik 25

26 Det nära livet – Kronholmen och Torsvik

Källhänvisning
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Gestaltningsprogram – nytt resecentrum i Härnösand, Härnösands kommun
och Bryggan arkitekter.
Kronholmen i centrum, Detaljplaneprogram för del av Kronholmen, Stadsbyggnads kontoret Härnösands kommun, 2004.
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Trafiknätsplan för Härnösands tätort, Stadsbyggnadskontoret Härnösands kommun, 2002.
Murbergstaden Härnösand – trafikutredning avseende ny infart till stadsdelen
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Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2021-05-04 KS 20-514
Kommunledningskontoret

Uppdraget

KSAnsvarig för
beslut, ärendet
datum
samt §

Kommentarer

Pågående Avslutat

Uppföljning
revisionsgranskning om
investeringsprocessen
att uppdra åt
kommundirektören att se
över budget- och
uppföljningsprocessen

201809-04 §
148

Ingår i projekt
”Styrleden”.

Pågår.

Kommundirektören

2021 års budgetprocess blev en ”göra och
samtidigt lära process” – givetvis också starkt
påverkad av pandmin. Planeringen inför
2022 års budget presenterades vid
december KS 2021. Ambitionen är att 2022
års budgetprocess sedan är grunden för
årshjulet även kommande år. Boksluts- och
budgetkonferensen genomfördes den 23/2.
Vid KS sammanträde (2/3) beslutades om
preliminära planeringsförutsättningar. Nu
vidtar den politiska processen där
budgetberedningen håller i taktpinnen under
april månad och majoritet och opposition
formulerar sina budgetförslag under maj. KF
beslutar om budget 2022 vid
junisammanträdet. En

tidplan samt en
schematisk bild över såväl
budgetprocessen som
styrmodellen i stort håller på att
färdigställas. Presentation vid KS
i juni.
Pågår.
Vid dagens sammanträde (4/52021) föreslås att
samhällsnämnden får ansvaret
för att inom en ram på 100 tkr
färdigställa en minnesplats för
fred.

Permutation av Sjökapten
Johan Nybergs
donationsstiftelse
att uppdra till
kommundirektören att
återkomma till
kommunstyrelsen med
förslag på utformning och
plats.
Riktlinjer för fullgörande av
kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
att uppdra till förvaltningen
att implementera rutiner och
innehåll för uppsiktspliktens
punkter för nämnder och
bolag,

202001-07 §
10

Kommundirektören

202005-06 §
45

Kommunstyrelseförvaltningen

Pågår. Delrapporter kommer att bestå av det
konkreta arbete som KS genomför med
början med Härnösandshus vid
februarisammanträdet 2021. Slutrapport i
början av 2022.

Inrättande av Fritidsbank
att uppdra till
kommundirektören att, i
samverkan med berörda
förvaltningar och bolag,
utreda möjligheterna att

202006-02 §
96

Kommundirektören

Pågår. Uppstart under sommaren 2020 på
Technichus. Permanent lösning klar till
sommaren 2021.

inrätta en permanent
fritidsbank 2021, samt
att redovisa utredningen av
en permanent fritidsbank
2021 till kommunstyrelsen
oktober.
Planprogram Skeppsbron
att uppdra till
kommundirektören att
upprätta planprogram för
området SilviabronSkeppsbron-Sälsten.

Motion - Tillgänglighet
att uppdra till
kommundirektören att tillse
att arbetet med en
tillgänglighetsguide
återupprättas och görs
tillgänglig för lokaler och
byggnader där kommunen
bedriver verksamhet,

202009-08
§ 120

Kommundirektör

Pågår
Finns nu också upptaget med en tidigt
bedömd totalkostnad i den 10-åriga
investeringsplanen som presenterades på
Budgetkonferensen 23/2-2021.

Ytterligare en politisk dialogdag
på temat ”Framtidens
Härnösand” planeras – bör helst
genomföras före sommaren
2021.
202012-01 §
196

Kommundirektör

Pågår. Uppstart under januari/februari 2021
av arbetet med en tillgänglighetsguide samt
framtagandet av rutiner för att involvera
tillgänglighetsrådets expertis inför
nybyggnationer eller ändringar i lokala där
kommunen bedriver verksamhet.

202010-06 §
163

Kommundirektör

Pågår enligt reviderad och covid-19anpassad plan. Planen siktar alltjämt på att
heltid är norm på Socialförvaltningen senast

202101-05 §
11

Kommundirektör

att rutiner för att inkludera
tillgänglighetsrådets expertis
inför nybyggnationer eller
ändringar i lokaler där
kommunen bedriver
verksamhet upprättas och
genomförs.
Uppdrag heltidsinförande
inom socialnämndens
verksamheter under 2021
att uppdra till
kommundirektören att till
kommunstyrelsens
sammanträde i december
2020 återkomma med en
konkretiserad plan för
heltidsinförande inom
socialnämndens
verksamheter under 2021.
Långsiktig underhållsplan
för fritidsanläggningar
(rapport idrottshall)
att uppdra till
kommundirektören att
genomföra en utredning av
standard och underhåll av de
gymnastik- och idrottshallar
som kommunen hyr,

Ett antal riktlinjer har
nu förhandlats med facket inför
de pilotprojekt som kommer att
starta i maj där 6 olika enheter
inom särskilt boende, hemtjänst
och omsorgen deltar.
2021-12-31.

Under uppstart

att Öbacka Hallen ska
inkluderas i utredningen,
samt
att återrapporteringen till
kommunstyrelsen ska ske
senast december 2021
Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt 2021 –
verksamhetsrapport
samhällsnämnd

202102-02 §
26

att uppdra till
kommundirektören att
initiera en utredning
tillsammans med
samhällsförvaltningen
som belyser hur
samhällsnämndens
investeringsprojekt som
omfattar flera år, kan
budgeteras under
projektets tidsperiod och
att återrapportering av
utredningen sker senast i
september 2021 till
kommunstyrelsen.
God och nära vård
Västernorrland

att uppdra till
kommundirektör, Lars
Liljedahl, att slutligt
fastställa och underteckna
programdirektivet för
Härnösands kommuns
räkning
Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt –
verksamhetsrapport
skolnämnd 2021

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

Kommundirektör

Pågår.
Vid budgetkonferensen presenterades en
plan för Härnösands ”stora” investeringar
under åren 2022 – 2031. ÖP gruppen har
frågan uppe på sina sammanträden (stående
punkt). Den långsiktiga investeringsbudgeten
kommer att behöva revideras årligen och
tjänsteorganisationen skulle behöva
ytterligare några månader på sig under 2021
för att presentera en än mer genomarbetad
10-årig investeringsbudget. Målbild klart i
oktober och med en politisk bred dialog som

Ytterligare
en politisk dialogdag på temat
”Framtidens Härnösand”
planeras – bör helst genomföras
före sommaren 2021.
2019/2020 under tidig höst.

KF
202002-22 §
8

Pågår. Programdirektivet har
ännu inte färdigformulerats.
Regionen är för närvarande hårt
pressad av pandemins tredje
våg.

KS
202104-07 §
66

Under uppstart
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Mayors for Peace
Secretariat
c/o Hiroshima Peace Culture Foundation, 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 JAPAN
E-mail: mfp-gc@pcf.city.hiroshima.jp Website: www.mayorsforpeace.org

April 5, 2021
To the Honorable Mayor
Mayors for Peace Member City
Dear Mayor,
Let me begin by thanking you for your ongoing support for Mayors for Peace.
As I have informed you in my previous letters, Mayors for Peace has been making arrangements to hold its
10th General Conference in Hiroshima this August, after our decision of postponing it from August 2020.
However, even today, the world is yet to see clear signs of an end to the COVID-19 pandemic. Amidst such
a situation, it would be very difficult to hold such a large-scale conference hosting attendees from all over
the world, while preventing the spread of infection at the same time. In addition, some member cities outside
of Japan have mentioned to the Secretariat that they are unlikely to be able to travel to Hiroshima to attend
the General Conference due to financial constraints their cities are facing―reallocating and securing budget
for medical support and economic recovery, while confronting decrease in tax revenues.
Given the circumstances, after discussing with the Executive Members, we have decided to postpone the
10th General Conference for another year. It is now scheduled to be convened in August 2022,
commemorating the 40th anniversary of the establishment of Mayors for Peace.
On the other hand, with the end of the 2020 Vision at the end of the year 2020, and the growing momentum
for the abolition of nuclear weapons with the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons in mind, developing and adopting a new Vision and a new Action Plan should not be further
delayed. Hence, we have decided to convene the 12th Executive Conference online, at which we will adopt
a new Vision and a new Action Plan. Your kind understanding would be genuinely appreciated.
Aimed at our ultimate goal of the realization of lasting world peace, Mayors for Peace has set two
objectives: “realize a world without nuclear weapons” as well as “realize safe and resilient cities.” In order
to secure the safety and peaceful lives of our citizens, let us further strengthen initiatives to foster and
expand solidarity between citizens in the fight against the pandemic―a common threat to humanity, just
like nuclear weapons.
In closing, I wish to extend my sincerest prayer that the global pandemic will subside at the earliest date,
and look forward to meeting you in person in Hiroshima at the General Conference next year.

Sincerely yours,

MATSUI Kazumi
Mayor of Hiroshima
President of Mayors for Peace

PROTOKOLL fört vid ordinarie
styrelsesammanträde Härnösand
Elnät AB, HEAB
2021-03-23

2/2021

Ordinarie
Ann-Sofie Berglund (ordförande)
Eva Goës
Lars-Gunnar Hultin
Christina Ögrim
Lennart Bölin
Lennart Bolander
Sonny Andersson

Suppleanter
Issam Sassi
Anne Möller Söderberg
Lotten Widmark
Anders Byqvist
Stefan Backlund
Jan Guillisson
Anne Möller Söderberg

Övriga
Lena af Geijerstam Unger, VD och sekreterare
Jonas Nyberg, Administrativ chef
Micael Engström, auktoriserad revisor, E&Y (deltog § 17)
Samuel Möller, lekmannarevisor
Lena Medin lekmannarevisorsbiträde, KPMG (deltog § 17)
Anders Nordin, arbetstagarrepresentant
Hans-Åke Johansson, arbetstagarrepresentant
Plats: Digitalt möte via Zoom
§ 12
Sammanträdet öppnas
Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 13
Val av protokolljusterare
Lars-Gunnar Hultin utsågs att med ordföranden Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll.
§ 14
Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg.
Transaktion 09222115557445249269

Signerat LaGU, AB, LH

1

(3)

§ 15
Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 16 februari lades med godkännande till handlingarna.
§ 16
VD-rapport
VD gick igenom rapporten från februari och kommenterade delar av innehållet.
Rapporten lades med godkännande till handlingarna.
§ 17
Avstämning av affärsplan
Ingen avstämning detta möte.
§ 18
Ekonomi
1.

Årsredovisning 2020 godkänns och undertecknas, bilaga

Bolagets auktoriserade revisor Micael Engström redogjorde för granskningen. Vad gäller
revisionsrisk har samma bedömning gjorts som tidigare år och inget har framkommit i
granskningen som föranleder annat än en revisionsberättelse utan avvikelse. Engström menar att rutin för förskottsbetalning baserat på kreditbedömning bör tas fram. Revisorn konstaterar slutligen att det är noll kvarstående felaktigheter.
Styrelsen beslutade:
att godkänna och underteckna årsredovisning 2020 samt överlämna till årsstämman 18 maj
för fastställande
2.

Bokslut februari, bilaga

Jonas Nyberg redovisade resultatet för februari 2021, vilket var 3,3 Mkr jämfört med budget om 3,4 Mkr. Avvikelsen kopplas i första hand till sena elnätsanslutningar.
Rapporten lades med godkännande till handlingarna.
2
Transaktion 09222115557445249269

Signerat LaGU, AB, LH

(3)

§ 19
Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.
§ 20
Övriga ärenden
1.
Nyckeltal 2020
VD redogjorde för väsentliga nyckeltal i verksamheten 2020. Total inmatning av el sjönk
något jämfört med 2019.
2.
Årsstämma 2021
Årsstämman kommer att bli digital den 18 maj.
§ 21
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 22
Mötet avslutas
Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för allas deltagande och förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger

Ann-Sofie Berglund
Lar-Gunnar Hultin
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PROTOKOLL fört vid ordinarie
styrelsesammanträde Härnösand
Energi & Miljö AB, HEMAB
2021-03-23

2/2021

Ordinarie
Ann-Sofie Berglund (ordförande)
Eva Goës
Lars-Gunnar Hultin
Christina Ögrim
Lennart Bölin
Lennart Bolander
Sonny Andersson

Suppleanter
Issam Sassi
Anne Möller Söderberg
Lotten Widmark
Anders Byqvist
Stefan Backlund
Jan Guillisson
Anne Möller Söderberg

Övriga
Lena af Geijerstam Unger, VD och sekreterare
Jonas Nyberg, Administrativ chef
Micael Engström auktoriserad revisor, E&Y (deltog § 18)
Samuel Möller lekmannarevisor (deltog från § 18, 2)
Bo-Anders Öberg, lekmannarevisor
Lena Medin lekmannarevisorsbiträde, KPMG (deltog § 18)
Jonathan Grip Chef Utveckling och projekt (deltog § 19)
Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten (deltog § 20)
Anders Nordin, arbetstagarrepresentant
Hans-Åke Johansson, arbetstagarrepresentant
Plats: Digitalt möte via Zoom
§ 12
Sammanträdet öppnas
Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 13
Val av protokolljusterare
Lars-Gunnar Hultin utsågs att med ordföranden Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll
§ 14
1
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Godkännande av föredragningslistan
Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg.

§ 15
Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 16 februari 2021 lades med godkännande till handlingarna.
§ 16
VD-rapport
VD gick igenom rapporten från februari och kommenterade delar av innehållet.
Rapporten lades med godkännande till handlingarna.
§ 17
Avstämning av affärsplan
Ingen avstämning detta möte.

§ 18
Ekonomi
1.

Årsredovisning 2020 godkänns och undertecknas, bilaga

Bolagets auktoriserade revisor Micael Engström redogjorde för granskningen. Vad gäller
revisionsrisk har samma bedömning gjorts som tidigare år och inget har framkommit i
granskningen som föranleder annat än en revisionsberättelse utan avvikelse. Revisorn
kommenterade det generellt mycket dåliga året för elmarknaden under 2020 att nedskrivning diskuteras för flera vindparker, men att test av värdet på materialtillgången av bolagets vindkraftsanläggningar som gjorts påvisar att det inte finns nedskrivningsbehov. Fortsatta bedömningar behöver dock göras. VA-fonderingen följer, nu uppe i 23 Mkr, följer
kraven i VA-lagen. Revisorn konstaterar slutligen att det är noll kvarstående felaktigheter.
Lekmannarevisorer ställde frågor till styrelsen och revisorn.
Styrelsen beslutade:
att godkänna och underteckna årsredovisning 2020 samt överlämna till årsstämman 18 maj
för fastställande
2
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2.

Bokslut februari, bilaga
Jonas Nyberg redovisade resultatet februari 2021. Resultatet är på 20,4 Mkr, vilket är
5,1 Mkr över budget. God värmeförsäljning under årets första månader samt ett elpris över budget är det som mest påverkar utfallet. Inom alla verksamhetsgrenar visar
resultatet att det pågående arbetet med att öka kostnadskontroll och uppföljning ger
resultat

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.
§ 19
Beslutsärenden
Jonathan Grip föredrog utredning som genomförts för att fastställa om det finns potential
att bygga upp en ny balanläggning, var den skulle vara lokaliserad och hur en tydligt förbättrad ordning och reda skulle kunna nås på Jaktstigen. Utredningen visar att den bästa
lokaliseringen för en ny balanläggning är på Jaktstigen och att tillkommande byggnad bör
bestå av en tälthall. Kalkyler har tagits fram baserat på förväntade mängder av material
som behöver balas framåt och bedömning av prisintervall för dessa material. Kalkylerna
visar att en balanläggning är affärsmässigt motiverad. Efter frågor från styrelsen fattades
beslut om.
att

uppdra till vd att genomföra investering av ny balanläggning på Jaktstigen till en
kostnad om 3,4 Mkr. Försäkringslikviden ska nyttjas i byggnationen.

Sonny Andersson reserverade sig till beslutet, bilaga.
§ 20
Övriga ärenden
1. Nyckeltal 2020
VD redogjorde för väsentliga nyckeltal i verksamheten 2020. Nyckeltalen visar tydligt
att värme- och elleveranser från kraftvärmeverket var jämförelsevis låga och att korttidsfrånvaron har varit relativt hög. Långtidsfrånvaron har dock sjunkit. Utvecklingen
av antalet tillbud och olyckor har gått åt fel håll eller avstannat, vilket inte följer ambitioner och mål.
2. Servicegaranti Vatten
Irene Hedlund redogjorde för utredning som har initierats. Utifrån tydliga signaler från
kunder om att en högre servicenivå förväntas vid avbrott under främst helger, genomförs en utredning för att bedöma vad en servicegaranti för vatten skulle kosta (hur
många ören på taxan), vilken kundnytta det skulle kunna ge och om det utifrån det
skulle vara önskvärt. Olika farhågor lyftes från styrelsemedlemmar men resultat av utredning emotses av styrelsen
3. Kameraanalys Kretsloppsparken
Irene Hedlund redovisade resultat av en kameraanalys som genomförts vid Kretsloppsparken under sju veckor i januari och februari. Analysen visar tydligt att det är en stor
skillnad mellan antalet företagsbilar som besöker anläggningen och antalet betalande
3 (4)
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företagskunder. Resultatet ska analyseras vidare och möjliga alternativa åtgärder för att
komma till rätta med problemet kommer att tas fram.
Rapporterna lades med godkännande till handlingarna.
§ 21
Övriga frågor
Fråga om hantering av större volymer virke i samband med rensning av ledningsgator
ställdes från Sonny Andersson. VD tar med sig frågan och återkommer.
§ 22
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för allas deltagande och förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lena af Geijerstam Unger

Ann-Sofie Berglund
Lars-Gunnar Hultin
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Till styrelsen för stiftelsen
Stiftelsen Björkå AB Fornminnesfond

Org.nr 888000–6401

Av Region Västernorrland och Härnösands kommun utsedda
förtroendevalda revisorers revisionsberättelse för Stiftelsen Björkå AB
Fornminnesfond 2020
Vi, av regionfullmäktige i Västernorrland och fullmäktige i Härnösands kommun
utsedda revisorer, har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och
styrelsens förvaltning 2020.
Vi har granskat hur verksamheten för håller sig till lag och stadgar, om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge grund för bedömning och
prövning.
I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på
den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens
stadgar, styrande dokument och gällande lag, att verksamheten har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen varit tillräcklig.
Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.
Härnösand den 26 februari 2021

Anita Bdioui

Ingrid Flodin

Av Region Västernorrland
utsedd revisor

Av Härnösands kommun
utsedd revisor

DocuSign Envelope ID: 685BBCEC-F44C-4FF5-9431-A6B95F9448AD

Till styrelsen för stiftelsen
Länsmuseet Västernorrland
Org.nr 888000–3143

Av Region Västernorrland och Härnösands kommun utsedda
förtroendevalda revisorers revisionsberättelse för Stiftelsen Länsmuseet 2020
Vi, av regionfullmäktige i Västernorrland och fullmäktige i Härnösands kommun
utsedda revisorer, har utifrån den auktoriserade revisorns granskning, bedömt
stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning 2020.
Vi har granskat hur verksamheten för håller sig till lag och stadgar, om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge grund för bedömning och
prövning.
I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på
den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens
stadgar, styrande dokument och gällande lag, att verksamheten har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen varit tillräcklig.
Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.
Härnösand den 26 februari 2021

Anita Bdioui

Ingrid Flodin

Av Region Västernorrland
utsedd revisor

Av Härnösands kommun
utsedd revisor

&

.?@f

SAMoRDN r NGSFÖRBU

N

DET

o$y0o -ARN.TSAN) T VRA
a

Årsredovisning
202L
Beslutad av stvrelser] ZO27-O3 -26

Signering av justerare
på vå{e sida

Sida 1

1{! t:'. k

11

Ordförandes förord
Verksamhetsåret 2020 utvccldades till ett scenario som ingen trodde val: möjligt. Pandemin
med covid-19 har slagit stenhårt pä folkhälsan, fria rörlighctcn, \'.irldsekonomjn, Svcriges
ckonomi, näringslivet, jobben och orsakat ett mänsl<ligt Iidande av gigantiska mått.
Nåringslivet upplever stot'osäkerhct och väntar med aDställningar, arbetslösheten har nått
rel(ordniviier.

Trots alla utmaningar- och restriktioncr så har många verksamhetcl'i vårt samhälle ändå
hjälpligt kunnat fbrtgå, clet gäller också Samordningsför'bundet Härnösand/Timr:is
verksamhet. Styrelsen och utvecklingsgrLlppen har lbrtsatt bedrivit verksamheten än om det
inneburit att man dclvis träffats digitall och sutlil rlrnt bord med stora avstånd.
Som ordförande så måste iag få uttlI'cka min stora bellndran för alla som ändå fått detla att
fungera. Jag tänker närmast pä \'erl{slällandetjänsteman och alla tiänstepersoner ute hos våra

medlemmar som bedrivit projekl/insatser och ibland fått tänka om och sl<ruvat på utförandet
så att säl(erheten ä11då kommit fol'st
Många av insatserna bygger på mänskliga möten, gruppträffar och att man åker till en plats i
sin kommun. Som alla förstår har inget av delta gått atl genomFöra soIn planeral En del av
insatserna har målformuleringar som tbrmades mot den arbetsmarknad son rådde innan
pandemin, alltså allcleles Ior optimistiska

Sammanfattningsvis tycker jag att de genomförda Lnsatserna i fdrhunder efter
omständigheterna har lycl<ats otroligt b|a trols att !'i inte riktigt näddc fr-am i alla vål'a mäl
Detta fina resultat har inte v.r.it möiligl Lltan alla ni som är engagerade i
Samordningsfdrbundets vcrksamheter.
tack tör ert värdefulla arbete under 2020 och sen hoppas vi pä att 2021 blir ett
ännu bättre är där vi har pandemin i backspegeln
Så än en gång,

Lars Kempe
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Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Här'nösand Timrå redovisar ärsredovisning för perioden l januari' 31
december 2020. Förvaltningsber'ätlelsen ska omfatla/beskriva nedanstående områden i
enlighct med lagen [2018:597J om kommuna] bokforing och redovisning itillämpliga delar'
Förval[ningsberättelsens struktur följer RKR|s rcl<ommendation R15, med vissa ti]länpningar
i förhällande till Finsamförbundens strlrl<tltl'.
Årsredovisningen innehållel en ö\,ersil<tlig redogörelse av resultat och
vcrksamhetsutveckling samt eIr redovisning av det ekonomiska utfallet för budgelår-et 202

0

Orgqnisatiotl
Samordnirgsförbundel Härnösand Timrä bildades dcn 30 november 2005, då alla fem parter
antog förbundsordningen. Förllu ndsordningen reviderades den 1 januarl 2012 och denna
gällcr än i dag. Samordningsförbundct :ir en lristiicnde juridisl( organisation med
Arbelsformedlingen, Försäliringskassan, Region \räslernorriand, [lärnösands kom]run samt
Timr'å kommur som medlemmar. Stlilelsen ar förbundels högsta beslutande organ och cien
ansvarar för förbLrnclets utveckling och cl<onomi St\"rclscns arbetc rcgicras i
förb ndsordningen. Sllrelsen hartill sin hiä1p en !erkstä11ande tjänsteman, sorn är anställd av
Timrå kommun och LLtlänad till förbundet. Verkslällande tiänstemans uppgift är atl leda
arbetet inom förbundet ulifrän stvl'elsens anvisningar' I arbelsuppgilterna ingår det bl a atl
bereda airenden till styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt att Fol'eträda förbundet på
qänstemannanivå.

Uppdrag
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser [2003:1210] och den
1örbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Enljgt
förbundsordningen år l'örbundets ändamål atl inom Härnösand och Timrå kommuns
geogrirfisl<a område svara för finansiell samordnjng inom rehabiliteingsområdet mellan
kommuner-na, landstlnget fregionl, Försäkringskassan oc]'i,,\rbetsförmedlingen i syfte att
uppnå en eifekliv resursanvändning. lnsatserna ska avsc individcr som är i behov av
rehabiliteringsinsalser lijr att '.lppnå eller förbättra sin lörmåga alt utlöra föNäl vsarbete.
Det som förbundet flnansier;rl- kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhct.
Samordningsfdrbundet slödjer också aktivl insatser son] syftal'tjll att skapa stl'ukturella
lörutsättningar för atr myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga
ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och
kunskapsLrtbyte.

Finatlsiering
Samordnlngsför'bundet Ilärnajsand l imrå finansieras via Försäl<ringskass:1n och
Arbetsförmedlingen Ined häLFten av me.llcn, Region Västernor]]land med en fjärdcdcl och
llär'nösands kommun och Timrå konlmun mecl reslerancie fjär'dedel. 2020 års d ftsbidrag till
förbundel fiån huvudmännen är 3 754 000 kr.
erks amh etsid ö o c h v is i o n
Visionen för Samordnlngsförbundets arbetc är att förbundet ska stödja arbctet lne.l att stårka
och utvecl<la enkla sarnverkansformer mellan komlnun, region och slal, så alt enskilda
medborgare ökar sina cgna Inöl'lighetcr till egen försörjning och förbättrad hälsa
V
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Översikt över verksamhetens utveckling
2020

2019

2018

zo17

2016
3 623 000
3 353 000

V€rksamheteis ntäkter

3 7s4 000

3 811000

3 8,14 000

3 731000

Verk5amhetens kostnader

3 296 000

3 742 000

Årets resu tat

+458 000

+69 000

4 140 000
296 000

4 300 000
569 000

5o idltet

49%

+270 000
49%

0

31%
0

4\%

Anla an§tällda

52%
0

0

0

lrän verksamhetsärct 2 016 finns del en beslutad fördelningsmodcll som Iiggcrtillgrund för'
den statliga tilldelningen till Sarn.rr.lningsförbunden. Samordningsförbundet IIärnösand
Timrå l<öper in tj:insten vcrl(stäiLande ljänstentan av Timrå kommun.

1.2.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

I.ör 2020 Får Samordningslörbundel L1ärnösand Timrå 3 754 000 kr i driftsbidrag från
huvudInännen. Tjllsamrrans med det egna kapitalet forfogade forbundet ijver 4 334 000 kr
for 2020. Resuitatet for' 2020 blev ett övcrsl{ott på 458 000 kr. En orsak tili att det blir ett
överskott är att en av de bcviljade insatserna inle an\,ände det beviljade medlet lullt ut.
Med årels resultat har förbundet ett egct l<apital 1 038 000 kr vid ingångcn till 2021. Detta
motsvarar' 27,65 70. Styrelsen bedömer att det är mycket viktigl alt under 2021 aktivt .l rbeta
for alt dct egna kapilalel undcr: äret minskat', så att det egna l(apitalet ligger under' 20% vid
årcts slLrr.

1.3.

Händelser av väsentlig betydelse

Covid'19 pancleInin har orsakat eti oroligt :ir för så\'äl deltagare som pcrsonal och
remittenter. Utförande har pågått under hela tid e n, men i forändrade formcr, cxempelvis färre
r grupperna, utonrhusakli\,itetcr och helt eller deh,is digilalt.
Pandemin har aven medfört att de flesta mdten lörbLrndet har närvarat på har skett via
Cjgitala mijten. En svårighet har varit att del på grund av lagstiftnlng inte får: genomföras
djgitaia styrelsemöten, vilket inneburit att de genomförts fysiska. Årets större konfcrenser
såsom, Finsamkonfercnsen, Ordlörandedagarna saml Norrlandskonferensen har samlliga
bllvit inställda vilket har mcdfört att avsatl medel för resor och l<ompetens och utve.kling inte
används enligt plan.
Vid uppf'öljning av en insats på stvlelscmötet i aLrgustl, flck sryreisen vetskap om att en insats
som förbundet beviljat medel till, inte kommer att an\,ända allt lleviljat medel. Därav gav
styrelsen i upp.lrag till verkställånde tj:insleman sån1t utvecklingsgluppen att se över om dct
fanns möjlighet atl bevilja Inedel till ),lterligar:e en insats under 2020. T),\'ärr bedömdes det
rnte iinnas någon relevant insats att stalta upp, den l<orta tiden som var kvar av äret. I och
med detta gör förbundet lör'2020 års verksamhel ett plusresultat som medför alt förbundets
kapital översti ger nalionella rådets rekommendationer.
Beträflancle uppfoijning på cieltagarnrvå an\,änds statistik fr'ån SUS. S],stemet forualtas av
Irörsäkringskassan. Etl nytt rappoltvcrl<ryg installerades i sUS i oktobcr 202 0 och det visade
sig ha brister som ännu cj heltkor gerats.
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7.4.

Styrning och uppfölining av verksamheten

Samordningsförbundet är en fristående juddisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Västemorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som
medlemmar. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från
samtliga fem myndigheterna vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla
det lokala välfärdsarbetet. St,.relsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och
föryaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i
förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande tjänsteman.
Sryrelsen har under året haft 6 protokollförda sq'relsemöten samt ett medlemsmöte och en
verksamhetsplaneringsdag. Styrelsen harunderverksamhetsåretbeståttavföljande

ledamöter:
Ersättåre:
Svcn-Åke Jacobson, Timrå kommun
I
Margaretå Tjärnlund, Härnösands
Kommun
Robert Thunfors, Region Viisternorrland
Mars Hoglund, Regron \räslernon Land
tom tu ni 2020, därefter vakant
l\'1ikae1 Eriksson, Arbetsfomredlingen
Hans Sldmmermo,
Lotta Q!arnlöl lrörsäl(ringskassan
Lundberg,
Försäkringsl(assan
Anna Rernholdsson

Ordinarie:
Lars Kempe, Timrå kommun
Nlna Sl(yttberg, Här'nösands komrru

Arbetsförmcdlingen

Tili stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en verksamhetspl?.neringsdag genoIntblts
där styrelsen ocir utvecl<lingsgruppen gemensamt arbctal fr am inriktning, mål for'
finansierade insatsel samt verksamhelsarbetct sa mt upplöljning och ut\.ärdering. Styrelsen
antog den 22 november 2019 budgcten och verksamhetsplanen lör verksamhetsåret 2020
ocll plan för ytterligare h.ä år.
För att styrelsen lätt ska kunna följa ut\.ecklingen ay de insatserna/projekt forbundet har
n'ledflnansierat har det arbetats fraIn en mail lör del- och slutredovisnjng. Varje insats/projekt
har ä\,en en stylgrupp där verkställande tjänsteman ingår och laipanclc tår infoDration om hur
med respektive insalsägare där det framgår hur
insatsen/projektet fortlöper.
skall sl<c.
redovisning av verksamheten^vtaLtecknas

Ör,crsyn av styrdokument och beslut om intelnkontlollplan har uncier iilet hanteras av
styrclsen. Kontrolier med stickprov är ullört av ordlörande, ekonom samt \.erkställande
tjänstenlan enligt plan.
Styrelsen följcr upp budgeten vid varje sh,-relsemöte.

1.5.

God ekonomisk hushållning,

måluppfyllelse och

ekonomisk ställning
1,5.1 Mål för verksamhetsarbetet under 2020
Förbundets st.relse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrå kommuns
geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabilite ngsområdet mellan
kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en
effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra
förvärvsarbete.
Signering av jusrerar(

+: Å)Z
/Y/ ,.il/'
Sida 6

,

För att lyckas Incd uppdraget är det dessa mål som man arlletat efter:

-

Ge stöd

-

Samord[a och fölia upp irsatserna

till förbundets medlemmar vid genomförande

av behovsanalys
Reiu/Loti I börl'an a\.velksarnhetsåret startade verkställande tjänsteman och
utvecklingsgrLrpl'ren diskussion kl ing deras behov ulifiån tidigare el'larenheter, egna
verl(samhetens statistik o.h aktuell omvärldshe!akning/forsl<ning. Arbetet tned
behovsanalys pågick under vären och till höslen slod del klart vilka behor'
forb u n dsrn edlemmarna har att arbete med Lrnder 2021 och ansökningar om medel tili
insatsertill 2021 uppraltades utif.ån behoven.

Resdlldfr \rerkställandc tjånsteman har deltagit i de beviljade insalsemas stlrrgrupper
för kontinuerljg uppföljning av de må] som angivits i ansökan. Styrelscn har under
2020 beslutat att delrapporlel na sl<a skrivas på den mall förbundet tagit frain. I mallen
sl<a insatsägaren redo\,isa resultat, pl'ognosen för Llppsatta må1, avvil(elser nlm, detta
lör atl undcrlätta för styreisen alt följa upp jnsatsen och i tid kunna hantera eYentuella
avi,il<elser.

-

Att verka för att förbundets medel används ändamålsenligt utifrån
verksamhetsplan och budget,
Resultofr Vid varje stj,relsemöle har st]'rclsen föLjl upp ekonolrin töl'atr kunna beslutat
onl cvcntuella åtgärder.

-

Genomföra ett medlemssamråd
Resulldfr Undcr årct har etr mediemssamråd genomlör'ts där'förbundets huvudmän
bl a Lrttryckte sina prioriteringar av målgrupper och lnsatser.

-

Sprida kunskap om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos
medlemmarna.
Re.srltol.'Verkställande tjänstcman har under året deltaglt i Timrå kommuns
socialnämnd, samt r olika samverkansmöten. Förbundet har deltagjt vid elt möte hos
Reglonal uweckling och där presenlelades förbundets verksarrhet. Verl<ställande
tjänsteman samt utvecklingsgrlrppcn har Lrnder året i olika lorum spridil resultaten
från insatsema/projel<ten. På förbundets hemsida finns al(tuell information tillgangljg.
Plancrade arbetsplatsintbrmationer hos huvudmännen, hal ilå grund av pandemin
skjutlls upp.

1.5.2 Må1 för finansierade insatser
- 0kad salnverkan rnellan projektets/insatsens aktuella p.rrter elter avslutat
projekt/insats.

ResultorrFörbundethartagitfraInrapporteringsmallar,dälailarnsalserskadel-och
slutl.apportera. Insatsema ska i rappol-tcringen redogöra för hur samverkan mellan
insatsens aktuella parter har förbättrats/fö.ändrats. Av de insatser/projcl(t som
avslurats undcr året l'lar det redovisats att samarbetet ntellan aktuella parler har
utvecklats. Det har bl a gemensamt tagils fram nya rutiner som anvånds aV de aktuella
parterna.

-

individinriktade projekten/insatserna ska nå sina egna uppsatta
inål som angrvits iansöl(an.
B0 % av de bcvlljade

Sigrering årr lusrerare
på\,arje sida
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Resulfotr St),relsen lledömer Lrtifrän det redovisade Icsultatet att merpal'ten av de
bcviljadc insatserna/projekten har uppnålt sina mä1. Måluppf"vllelsen ligger på 75%.
Atl B0%r inte uppnåddes betycler inte att resullatet är' d;iligt, då det l<an konstateras att
det endast är ett projekt som ej nått sitt uppsatta mä], men att man karl ulläsa att
fleltalet av deltagama I det projektet under tiden j insatscn har Eljort en stegforfl yttning Inot arlletsmalknaden.

1,5.3 Finansiella mål
Det är viktigt att lorbundet har en god el(onorrisk hushå11ning och alt del linns medel kvar vid
årets slut tbr eventuella oförutsedda kostnader. Cod ekonomisl< hushålhling innebär'att
förbundet lnte får'sätla sig j sl(Lrld och att de llnansiella insatserna bör motsvara det som
förbundet i samräd med medlemmarna l(ommit ö\'erens om.

-

Vcrl<samheten ska bedrivas inom clcn bLrdgetram som beslutas av styrcisen.
Resillroti Styrelsen hade tör'2020 års verksamhet lagt en budget i balans.

-

Överskott av l<apital skall lölja Nationella rädcts rekommendalion, d v s atl inle
överstjga 20 %r av intäkterna.
Resrlt rtr Vid uppföljning av en insats på slyrelsemötct i .rLrglrsti, lick st),relsen vetskap
orn att en insats som förbundct bevil]at medel till, inte kommer att använda allt beviljat
medel. I och med detta gör'förbundet For 2020 års verl<sar,het ett plusresultat som
medfor alt förbundets kapital överstiger nationella rådets !'ekommendationer.

-

Förbundel ska vara självfinarlsielat genom sina medlemsar,'giftel och Iår inle teckna
lån pller l{rcditer.
Resultorr SamorclningsförbLrndet Harnösand Tjmrå har under:lret inte tecknat några
lån ellel klediter.

1.5.4 Målgrupper
De samvcrkansilrsatser sorn Sarnoldningsförbundct finansicrar ska kta sig till personel i
förvärvsaktiv ålder [16-64 år), som är bosatta i Timrå elle]'Härnösands kommun och sorn har
rk _oe r. r.rb 'lPrrng.
behov

"r."_r,

1.5,5 Individinriktade insatser
At betsmarknadstorg et T i tn rd
Projektägare: TiInra kommun
Projektperiocl: 2001u1-201231
Samordningsförbundet stödjer Albelsmarknadslorget mcd 500 000 kronor under
verksamhetsåret 2020 och Llet innelattar en arbelsterapeut sanlt lokall(ostnacl.
Arhetsmalknadstol'gct i Timrå är ett samverkansprojekl mellan Timrå kommun fenheten tbr
arbete och intcgration, socjalljånsten, \,uxenutbildningen, näringslivetJ, Försäkringskassan,
Arbctsförrnedlingen samt Region Västcrnorrland. Huvudmålet med albetsmarknadstorgct är
att underlätta tjllträdet till arbetsinriklad rehabilitering for de per soncr som 1öpcr risk att
hamna mellan stolarna hos berörda myndigheter'.
Målgrupp: personer i arbetsför ålder [16-64), som uppbär någon fbrm av försörjningsstöd och
som är ibehov av samordnade insatser.

Signering ar' justeraril
pa varle sidå
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Llctlsoptajektet
Projektägare Timrä kommLrn
Projckttid 200201-220131

Samordningsförbundet stödjeI Hälsoprol'eklet med 560 000 kronor under verksamhetsåret
2020 och der inneFattar en projel<tledare, lokal samlöv gkostnad.
Hälsoprojektet ar etl samverkansprojcl<t mellan arbetsmarknadslorgets inblandade aktörer
såsom Trmrå komnuns enl'ret lör'albete och integration, socialtjänsten, vuxenutlrildningen,
näringsliver, För'säkringskassan, Arbetsfolmedlingen sarrt RegioD Västernorrlantl.
Huuudmålel med projektet är att deltagandet i proiektet ger positiva elfel{ter på hälsan och
därigenon] också på förmågan till praktik, ärbele cllcr studier.
N,lålgrupp: personer i arbctsfö. ålder lolkbokförda i Timrä kommun, som på grund av f),sisk
och/cller psykisk ohälsa har sr,årigheter att klala av praktik, anställnrng eller studier. För att
kunna delta i projekret ska personen ha kontal(t med en eller flcra a!,projektets samverl<ande

Parter.
Nyanl(inda kvinnar till arbetet
Plojeklägare: llärnösands kommun
Projel(ttid: 190401-200331

Samordningsförbundet stödjcr Nyanlända kvinnor mcd 200 000 kronor under
verksarnhetsåret 2020 och det innefattar 1,5 tjänst albetsmarknadskonsulent

\yanliinda klimol rill arhctc iir ett sam\ erkansprojekt mcllen Tlär'nösands konrmun och
Arbersllimrcdlirgcn. Slllet nled insatsen :i1. att kf imor med utomcuropciskt ulsprune son'i saklar
grurdläggarrclc urhilclning ska etablelas

pi

alLrctsrnarknaden.

Målgrupp: K\,rnnor [20 år och uppåt], som ska elableras på den svenska arbetsmarknaden och
mcd utolneuropeiskt urspnnl! sonr saknar ur-undläggar]de utbildning liarn hcrnland.t. där SFI-lärare
gör bedömnrng alt del i dagsläget inte har någon progression i studier i svenska i nuvarande
studieform.

Att bryta mötlster
Projektäga.c: Härnösands kommun
Projekttid: 200101-2111231
Samordnjngsförbundct stödjeI r\tt br\ta rnönster med 500 000 k|onor under
vcrl(samhets;ret 20 20 och det innctättaI tvzi socialsekretelare på deltid.
Dct övergrjpande mälet för insatscn Att bryta mönsler, är atl br)'la mönster för för'äldrar som
lever på försörjningsstöd och på så sält ge barnen bättre forutsättningar och bättre förebilder
med självfijrsör'lande föräldrar. 2570 av dc 20 sjukskrivna familjelna, som uppbär el(onomiskt
bistånd sl<a bli sjäh.forsörjandc Lrnder 2020.

N'lålglupp: Barnlamiljer med forsorjningsstöcl.

Signering avjusterare
på varje sida
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1,5.6 Strukturövergripande insatser
Ar be tsmdrknadstorll i Har nö sa n tl
Projektägarc: Härnösands komlnun
Projekttid: 200101-201231

Samordnlngsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorg i Härnösand med 1 000 000 l<r'under
verksamhetsåret 20 20 och det innefattar projektledare och lokal.
Under Forsta året sl<a fokus vara på att samverkansformer och arbctssätt utarbetas
gemensamt med samverkanspartncrs under ledning aY prol'ektledaren. NIålet är atl skapa en
organisation med l<onkreta mål och utveckla metoder för samverkan.

Målgrupp: lndivider l'rlellan 16-65 år och som uppbiir n:rgon form av försörl'ningsstöd,
aktlvitetsstöd, ctableringsersättning, sjukpenning eller A-kassa sanlt personer som står utan
ersättning men är i behov a!, stij.l.
1.5.7 Uppfötjning och resultat fdr iDdividinriktade insatser
Resultat lrån respcktive insals redovisas nedan enligt d. lbr irlsatsen uppsatla målen.
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20 deltagare har erbludjts att deLta i prolektet

hLlstcn [Revideral rnil godkart ar. snrclscn].
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Nvdnlöndd kvinnor till athete
Insatsens mål

Har nlåletuppnätts?

Utfall/ rcs ultat för respektive mål

1. 20 kvinnor ska inom ramen a\.2 år
i:l anställning hos crlcma

1.

l. Sallltliga 52 kfinnor som harlarit
rnskrl\ nn i tr ojektellrar komn1it uti

arbctsgivarc.

N_cj

någon lorn a! s:.sselsättning, bla.
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krinnor som deLlagit i projeklelhar
hitlills arsluta!s. Ar dcssa har l börjat
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\ar il s\årarc all a\sluta d.llagarna till
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Att btyto tnönster
Insatsens mål

Har måletuppnåtts?

Utfall/resultat för respektive mål

f. ilTillsijttnlng.n nrc.l frolektet är ntl

1.la

1 i{åls.ittningen i projektet va.;tt
anlalct sjukskril:na hushåLl med barn

br!,ta mönster far larälrlrar som iel'cr
på iörsörjningsstöd och på så sått ge
barnrn bätlr e loruts.ittningar och
bälli lorebilder med sjäh,lörsörlande

sKulle mmska med 25r'r, ralkel

uppnåddcs rcdan iaprii 2020.
I decenber ]nånad 2019 hede 183

""
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Barnlamilier fdrsörjningsstöd. l
oklober nrånacl2020 h.rde 129 banl
lörsölningsstod. Under hel.r perioden
I jan- I seplember 2020 har 233 barn
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med ba.n 1ar al«uclla 2020 01 01 och
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2A2a

.r.less.

|.r
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sjah4örsdrjandc Handlasgerna skullc
initiall fo kus era på 20 sjukskrivna
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bistånd, 11 hushåll med barn,rar

1.5.8 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insats
Ar bets mar knadstorg et i H ärnös and
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lfrllrresultrt för respekliie mål:
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it
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3. Detn ska mätac under dr l. El rrätbxrl
under år l. i ocl.i.d atl lorEcr iinnu rntc
öpt .r11_\siskr.

Religionsvetarna
Förbundet aIlangerade den B oktober tillsammans med Samordningsförbunden i Sundsvall
och Ånge, en heldagsutbildning av Religionsvetarna om "Kulturmöten inom arbetet och
arbetsmarknaden. På $und av Covid-19 kunde endast 30 personer delta i.,siskt, men många
tog del av utbildningen digitalt, via en anmälningslänk. Efter utbildningen har återkopplingel1
varit att utbildningen var mycket uppskattad och lärorik.
SiSnering av tusterare
på r'årje sida
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Psjkiotridog0ma, v. 15
Arets psykiatridagar al-ranilera.les i samärbele nlcllan Länsvcrl{samhct Psykiatri Vuxcn, Barnoch u ngd.r nspsykiatrin, Sundsvalls l<omrrun, Rältspslrkiatrjn iRegion Västernorrland,
Blukarrådet Västernorrland, SamordningslbrbLrndct i Sundsvall saInt Samord ningsfol bundet
tlärn ösa n d Timrå.
'l'emat lör psykiatridagarna veI lnissbrLlk och samsiul<lighet. På grund av Co!id-19
situiltionen, valde vi att siinda föreläsningarn:i live via Webbell. Tack vare detta, så ficl< uer
chansen att ta del av falrel;isningalna lin lidigare år. Enligt den framlagDa slatistlken
påbörjades ijvcr 11000 streanrs fijrdel:1t på t\'å dagar, mcd cn gcnomsllittlig visningsfld på ca.
50 minuter. ArraDgorsgruppen har uh'är-dcrat dagarna.

Styrelsens samlr]arlfattande bedömniIg av utfallet av insatserna
St),rclscn:ir lnyckel nilj.l mc.l att sallllllga jnsatsL'r kLtndc gcnoI,]]l'öras lrots den pågäende
pandemin. Pandem i11 haI u]ider å1ct mcdftjrt att del har varit svårare atl tä ul projcktens
.leltagare i pl aktik o!h i arl)ele, men positi\,t ;ir att n:inga fler- har g:itt till stu.lier äD fdrväDtal.
StyrelseD konstatcrar att rnallel med alt 809tr av de betiljade indlvidinriktade insatserna ska
nal sina egna uppsatta må1, inte n:iddes firllt Llt. St! relsert är nöid Ined alt 75% a!' målen kunde
uppDås trots pandcmirt.

Styrelsen hedömer att insatscr ,4tt årl4a rTronsaei har uppVisat ett m)'cket gott resulLat, Ll'ols
r'ådande pandcmi och insatsen N),anlända l{vinnor till arbete, nirclcle inte Llet uppsatta Inålet,
men här hal insaLseil ändä rncdverl<at till atl 52 kvinnoI har l(ommit ut i någon folnt av
syssclsättning, vilket i sig är en stcgförflyttning oärmare arbetsmarknaden. Styrclser
bedömer: ä\,en att insatscn valil värdelull såvål föt deltagare som lör samhällel i ö\,rigl, då den
medfört aLl dellagarc har hamnat r|itl i viilfärdssystcmct, som till cxcrnpcl sjul<crsättning och
LSS, dagiig verl{samhet.
AvslLrtningsvis kalnns dct vilitlgt .rtt under' 20 21 arbcta med atl minska det egna kapitalet sii
att förlrLLndet äteriger) håmnar under 2 09; i eget kapital iDlör 2 022.
1,5,9 Balanskravsresultat

tkr

tselopp i
ÅreLs rcsultat enligt
-Samtlige

resultalfäko|rg
realisationsvinstcr

2020
458

+Reahsalionsvir)sLcr.-rligtLrndantagsmöllighet
+RealisaLionslörlrrslerenligtundantagslnötlighcl
-/+ 0rerliserade rinslrr/liidLrsler- i ,ärdefapper
+/ Äteriöring av orcaljseråde vinsler och
förlLLslcr. i

=

värd.papper:

Balanskravsresultat

1.6.

0
0
0
0
0

458

Väsentligapersonalförhållanden

Samordningsförbundet Hämösand Timrå har ingen egen anställd personal och har därför inga
egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman och ekonomtjänst köps av Timrå
kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat
pensioner.
Signrring av jrsterare
på r'arjo sida
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Förväntadutveckling

Den rådande Covid-19 pandemin medför stor osäkerhet inför 2021. Styrelsen
följer de rest ktioner som ges av berörda myndigheter. Förhoppningsvis kommer det under
2021 ges möjlighet att delta på styrelsemöten via digitaia lösningar, vilket inte är tillåtet idag.
Styrelsen bedömer i dagsläget att de insatser förbundet finansierar kommer att kunna
genomföras u nder 2021 som planerdt.
En annan föruäntad utveckling är att påbörja arbetet med att använda helårsekvivalenter, så
att det kan hjälpa oss,tterli8are att göra bra satsningar förvåra målgrupper.

2. Driftsredovisning
tkr

-

Utfall jan-dec
2020

budgetian-

Neitokostnad

3 296

dec2O2O
-3 754

458

-3742

Bidrag/intäk

3 754

3 754

0

3 811

458

0

458

69

Utgående eget

1038

568

470

581

kapital
Likvida medel

2 014

1 068

950

977

Belopp

Resultat

AI<tuell

Awikelse utfall
budget

Boksluthelår
2019

3. Resultaträkning
Resultaträkning
2020 01-01
Belopp i kr.

Verkamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetels resultat
Finansiella intäkter
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Signcring.v justerare
pä varje sida

Not

2A2A-L2-31

1

3754

2

3

2

019-01-01

,2019- 12 31

296

-37 42

.158

34

0

35

45B

69

458

69

.!

Slda 74

.u-r

14

4

4. Balansräkning
Balansräkning
Belopp

ikr

Not

2024-12-31

2019-72-37

Tillgångar
0msättningstillgångar

Ford

ngar

84

2LA

977

Summa omsätb ngstillgångar

2018
2102

tlzl

summa tillgångar

2L02

7t2t

3

IGssa och bank

Eget kapital, avsättningar och

Egetkapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Skulder
Kordristiga skulder

skulder

4

Summa eget kapitat, avsättningar och skulder

Signering åv justerare
påvarje sida

,158

69

580

sL2

1464

540

2702

1L21

Sid
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5. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten
Belopp i kr.
Årets resultat

202A 12

3L

2419-12-37

458

69

458

69

521
649

-133
-446
-979

Medel från verksamheten före förändring
av

rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga ford ngar
Ökning/minskning koft fristiga skulder
IGssaflöde för den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

7107
911
2018

-909
1820
9L1

6. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är uppräftad r enLighet med lagen [2018:597] om kommunal bokföring och
redovisning i tlllämpliga delar. Förvaltningsbcrättelsens sn'ul<tlrr föll'er RI{R|s
rekommendation R15, Ine.l vissa tillär'rpningar i frirhå11ande ljll FinsamfijrbLrndens strukturTillgångår och sl<uLder har \,ärdelats till anskaflningsvärde.

lnligt

t,ag [2003:1210) om finansie]l samordning 21§ så ska11 samordningslbrbunden bland
annar ha en god ekonomisk hushållning I sin verksamhet och förvalta sina medel på e[t sådant
sätt att krav pä god avl(astnjng och betryggande säkerhel kan tillgodoscs. Budgeten skall
upprättas så att inläkterna ö\,erstiger kostnadcrna. llndantag får dock göras om det finns
syrnerliga sl<:il. [S!S 2004:775J.

Periodiseringar av inkomster och utgiFler har skett cnligt god redovisningssed, det innellär att
inkomsler och Lltgifter har bol<fijrts p:i .le pelioder som de rntjänats lespel{ti!,e forbrul(ats.
Medlenlsavgifler har bol<forts i den period de avser.
Nedlagda insatsl(ostnader redovisas i resultalräkninger.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension.
Verkställande tl'änsteman köps av Timrii kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar
.örrrr och lu rt ku. t ,d"r d:r bl nd pe-sio .r.

Signcring aY lusrerare
på vaqe sida
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7. Noter
Not

1.

Verksamhetens inläkter
2020 72-31

D ftbidragfrån staten
D ftbidragfrån Timrå kommun
Driftbidrag från Härnösands kommun
D ftbidrag från Region Västernorland
Finansiella

intäker

Summa

18t'7
469
939
0

3 75+

2019-12-3L
1888
472
472
944
35
3 811

Not 2, Verksamhetens kostnader
2420-72-37
Arbetsmarknadstorget Timrå
Nyanlända kvinnor till arbete
Hälsoprojeket
Arbetsmarknadstorget Härnösand
Attbrlta mönster
Insatser för förbundsmedlemmars personal
Summa insatser
Styrelse
Kansli
Övriga kostnader
Summa Kostnader

2479-L2-37

500

240
560
540
500
'19

2 349

2 azg

84

66

822
t'7

68

3 296

3 7+2

Not 3. Fordringar

Momsfordran
Förutbetalda kostnader

2A2o 12 31

2479-72-31

84

L24

0

B6

2420-72-31

2479-72 31

Not4, Upplupna kostnader och förutbetalda intäl<ter

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader

signcring avl sterare
på varje sida

996
67

353
187

dt Y\r/
Sid
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8. Styrelsens underskrift
Vi intygar alt årsredovisDingcn gel cn rätlvisande bild a\, \,erksamhetens resultat sanlt
kostnader, jntäkteI och lörbundets ekonolriska ställning.
[Då varje ]edamot sitter p:l pel sonligt mandat ska .lc inte skrive undel i egensl<ap av
representant för en myncligheL, utarl från sin roll i SaDlordningsfiirbun.lets styrelsc.l

åaZ/-:aJ clö
l-ars l(empe
Ordlörande

/
c---z
/4,-- ö1----2-:-<>
r

Hans Sl<rmmcrDro

Ledamol

naR
ledamot

\,..-.,=r
''''''' ''" ''-<r')

"-a-::"''9

Nina Skytlberg
tt',.
/rae orailoranale
Vjce
ordförande

//
l@qfa!:i{
,1,4

+ i)- ,1

A
/ I

Mals llöglund
Ledalnot

tr"rä1,'". t,..är".e

Signering av justcrarc
påvarje sida
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Lekmannarevisorerna
I Ostkustbanan 2015 AB
2021-03-26
Till årsstämman i
Ostkustbanan 2015 AB
Org nr 559021-6262

Granskningsrapport för räkenskapsåret 2020-01-01 --2020-12-31
Vi av fullmäktige i Region Gävleborgs, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun,
Härnösands kommun, Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland,
Nordanstigs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun och
Örnsköldsviks kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ostkustbanan
2015 AB:s verksamhet.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll
samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordningen.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Socialnämnden

§ 48

Dnr 2019-000226 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt
att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.
Bakgrund
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att
rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:


Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.



Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.
Följande beslut ska rapporteras löpande:


Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej
verkställt.



Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.

Justerandes sign
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Socialnämnden

§ 48. Fort
Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering skall ske en gång per kvartal.
Biståndsenheten har följande att rapportera.
Denna period finns det 46 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.
Det är 14 beslut om särskilt boende SoL, 2 beslut om Bostad med särskild
service servicebostad LSS, 1 beslut om Bostad med särskild service,
gruppbostad LSS, 9 beslut om kontaktperson LSS, 2 beslut om
kontaktperson Sol, 4 beslut om daglig verksamhet LSS, 8 beslut om
ledsagarservice LSS, 2 beslut om ledsagarservice SoL , 2 beslut om
kontaktfamilj SoL samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.
Denna period finns det 42 avslutade beslut som inte har verkställts på
nytt inom tre månader att rapportera.
Det är 9 beslut om sysselsättning SoL, 4 beslut om dagverksamhet SoL och
29 beslut om daglig verksamhet LSS.
Socialt perspektiv
Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad
rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om
bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart. Det innebär att
beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.
Ekologiskt perspektiv
Inget direkt ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för enskilda som
beviljats bistånd.
Ekonomiskt perspektiv är konsekvenser i form av vite.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-05.
Socialförvaltningen, rapportering av ej verkställda beslut och avbrott i
verkställighet gällande första kvartalet 2021.
______
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Datum

2021-04-05
Socialförvaltningen

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2021
Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut
Typ av beslut

Lagrum

Datum för
beslut

Orsak

Särskilt boende
Äldre
Särskilt boende
Äldre
Särskilt boende
Äldre

4 kap. 1 § SoL

2020-06-10

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-08-14

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-09-10

Brist på boendeplats.

Särskilt boende
Äldre
Särskilt boende
Demens
Särskilt boende
Demens
Särskilt boende
Demens
Särskilt boende
Demens
Särskilt boende
Demens

4 kap. 1 § SoL

2020-09-23

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-05-04

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-10-28

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-11-06

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-12-14

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-12-29

Brist på boendeplats.

Särskilt boende
Äldre

4 kap. 1 § SoL

2020-10-27

Brist på boendeplats.

Särskilt boende
Demens

4 kap. 1 § SoL

2019-11-21

Brist på boendeplats. Erbjuden två
gånger, tackat nej senast 2020-12-29.

Särskilt boende
Demens
Särskilt boende
Äldre
Särskilt boende
Demens

4 kap. 1 § SoL

2020-09-29

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-11-18

Brist på boendeplats.

4 kap. 1 § SoL

2020-03-26

Brist på boendeplats. Erbjuden 202009-09, men tackat nej.

Servicebostad
LSS
Gruppbostad
LSS

9 § p. 9 LSS

2020-03-31

Erbjuden 2021-03-25, väntar på svar.

9 § p. 9 LSS

2020-10-13

Brist på boendeplats.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Socialförvaltningen
871 80 Härnösand

Nämndhuset
Norra kyrkogatan 2

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

socialforvaltningen@harnosand.se

0611-34 83 83

5576-5218
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Datum

Socialförvaltningen

2021-04-05

Servicebostad
LSS
Kontaktperson
LSS

9 § p. 9 LSS

2019-10-14

Brist på boendeplats.
Erbjuden 2020-09-28, men tackat nej.
Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

9 § p. 4 LSS

2020-03-12

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

Ej verkställt
sedan 202003-11

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
SoL

4 kap. 1 § SoL

Ej verkställt
sedan 202101-01

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

Ej verkställt
sedan 202011-30

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

2020-06-08

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
SoL

4 kap. 1 § SoL

2020-05-01

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

Ej verkställt
sedan 202003-02

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

Ej verkställt
sedan 202010-07

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

2020-12-01

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

Ej verkställt
sedan 201910-23

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Kontaktperson
LSS

9 § p. 4 LSS

2020-10-08

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

2021-01-01

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

Ej verkställt
sedan 202004-28

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

2020-11-11

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

2020-07-01

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

2020-12-07

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.
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2021-04-05

Ledsagarservice
SoL

4 kap. 1 § SoL

2020-10-14

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
SoL

4 kap. 1 § SoL

2020-11-10

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

Ej verkställt
sedan 202007-03

Brukaren vill ej matcha eller påbörja
insatsen under Covid 19.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

Ej verkställt
sedan 202008-20

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Ledsagarservice
LSS

9 § p. 3 LSS

2020-11-10

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Korttidsvistelse
LSS

9 § p. 6 LSS

2021-01-01

Brist på uppdragstagare. Covid 19
försvårar rekrytering.

Korttidsvistelse
LSS

9 § p. 6 LSS

2020-01-02

Brukaren vill ej matcha eller påbörja
insatsen under Covid 19. Brukaren är i
riskgrupp.

Daglig
verksamhet LSS

9 § p.10 LSS

2019-09-04

Fått erbjudande tidigare, tackat nej. Ej
nytt erbjudande.

Daglig
verksamhet LSS

9 § p.10 LSS

2019-07-08

Fått erbjudande tidigare, tackat nej. Ej
nytt erbjudande.

Daglig
verksamhet LSS

9 § p.10 LSS

2020-10-19

Ej fått något erbjudande.

Daglig
verksamhet LSS

9 § p.10 LSS

2020-01-13

Fått erbjudande tidigare, tackat nej. Ej
nytt erbjudande.

Kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL

2020-06-25

Familjer är tillfrågad men tackat nej.

Kontaktfamilj

4 kap. 1 § SoL

2020-10-21

Familjer är tillfrågad men tackat nej.

Tabell 2. Avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader
Typ av beslut

Lagrum

Datum för
beslut

Datum för
avbrott

Orsak

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2019-05-23

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2020-06-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.
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Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2019-07-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2019-01-15

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2017-02-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2019-03-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-08-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-02-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-02-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2020-09-29

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2020-11-02

2021-01-01

Avstängd från dv, behöver
ny plats

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-07-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-02-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2011-09-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2019-01-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-02-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2016-09-02

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2016-07-01

2021-10-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2016-02-26

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2014-11-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2016-01-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2017-11-01

2021-10-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.
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Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2017-11-17

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-01-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2014-09-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-02-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-01-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2015-06-13

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Daglig
verksamhet

9 § p. 10
LSS

2013-04-01

2021-01-01

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Dagverksamhet

4 kap. 1 §
SoL

2017-03-14

2020-03-23

Stängd verksamhet tills
vidare p g a Covid.

Dagverksamhet

4 kap. 1 §
SoL

2020-03-10

2020-03-23

Stängd verksamhet tills
vidare p g a Covid.

Dagverksamhet

4 kap. 1 §
SoL

2015-02-23

2020-03-23

Stängd verksamhet tills
vidare p g a Covid.

Dagverksamhet

4 kap. 1 §
SoL

2019-05-06

2020-03-23

Stängd verksamhet tills
vidare p g a Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-05-26

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-02-28

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-05-20

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-11-19

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-12-09

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-11-01

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-01-10,
2021-01-28

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-12-30

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.

Sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

2020-12-30

2020-11-24

Stängd verksamhet p g a
Covid.
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Datum

2021-04-05
Socialförvaltningen
Ingrid Fagerström

SOCIALNÄMNDEN

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
avseende första kvartalet 2021
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden
-

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut

-

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för
kännedom

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att
rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS.
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:
 Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.
 Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter det att verkställigheten avbröts.
Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.
Följande beslut ska rapporteras löpande:
 Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej
verkställt.
 Ärenden som har avslutats av annan anledning.
Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Socialförvaltningen
871 80 Härnösand

Nämndhuset
Norra kyrkogatan 2

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

socialforvaltningen@harnosand.se

0611-34 83 83

5576-5218
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typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.
Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering skall ske en gång per kvartal.
Biståndsenheten har följande att rapportera.
Denna period finns det 46 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.
Det är 14 beslut om särskilt boende SoL, 2 beslut om Bostad med särskild
service servicebostad LSS, 1 beslut om Bostad med särskild service,
gruppbostad LSS, 9 beslut om kontaktperson LSS, 2 beslut om
kontaktperson Sol, 4 beslut om daglig verksamhet LSS, 8 beslut om
ledsagarservice LSS, 2 beslut om ledsagarservice SoL , 2 beslut om
kontaktfamilj SoL samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.
Denna period finns det 42 avslutade beslut som inte har verkställts på
nytt inom tre månader att rapportera.
Det är 9 beslut om sysselsättning SoL, 4 beslut om dagverksamhet SoL och
29 beslut om daglig verksamhet LSS.
Socialt perspektiv
Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad
rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om
bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart. Det innebär att
beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.
Ekologiskt perspektiv
Inget direkt ekologiskt perspektiv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för enskilda som
beviljats bistånd.
Ekonomiskt perspektiv är konsekvenser i form av vite.

Mats Collin
Förvaltningschef

Bilaga
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