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Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 mars 2022 kl. 13:15 i 
Fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Sammanträdet inleds med att Lena af Gejerstam Unger, VD Hemab, 
informerar om bolagets verksamhet och bokslut. 

Sammanträdet fortsätter därefter med allmänpolitisk debatt. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 
tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 
servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 
även på kommunens webbplats, www.harnosand.se 
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7. Valärenden 2022 

8. Interpellation - Ekonomi i balans - Svar 

9. Interpellation - I vilken omfattning finns tryckta läromedel, läroböcker i 
skolorna? - Svar 

10.  Interpellation Arbetstillfällen Vindkraft - Svar 

11.  Interpellation Ungdomsråd - Svar 

12.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

13.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022 

14.  Korta frågor - korta svar 2022 
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§ 40 Dnr 2022-000055 1.1.1.4 

Partistöd 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att partistöd utbetalas för år 2022 i enlighet med gällande reglemente för 
kommunalt partistöd i Härnösands kommun.      

Bakgrund 
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till 
politiska partier. Kommunfullmäktige har i reglementet för partistöd beslutat 
om utformning och omfattning: hur reglerna går till och vilka belopp som 
gäller. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om partistöd ska betalas ut 
under innevarande år. 

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

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen miljöanknytning. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun 2019-02-25, 
KS2019-50       

______  
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 Kommunfullmäktige 

Partistöd 2022  

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att partistöd utbetalas för år 2022 i enlighet med gällande reglemente för 
kommunalt partistöd i Härnösands kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till 
politiska partier. Kommunfullmäktige har i reglementet för partistöd 
beslutat om utformning och omfattning: hur reglerna går till och vilka 
belopp som gäller. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om partistöd ska 
betalas ut under innevarande år. 

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

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen miljöanknytning. 

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

Beslutsunderlag 
Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun 2019-02-25, 
KS2019-50  

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 

 

 

Härnösands 
kommun 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 43 Dnr 2022-000047 1.1.4.2 

Uppföljning av E-förslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att de inlämnade förslagen måste få 50 röster för vidare politisk hantering,  

att samma eller snarlik fråga inte får ställas under det närmaste 24 
månaderna samt 

att röstningstiden för e-förslagen ska vara 30 dagar.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L), Christina 
Lindberg (C), Anders Gäfvert (M) och Ingemar Wiklander (KD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att följande attsats läggs till i beslutet: att 
röstningstiden för e-förslagen ska vara 30 dagar.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Den 18 januari 2021 infördes möjligheten för de som är folkbokförda i 
Härnösands kommun att lämna e-förslag. Detta ersatte de medborgarförslag 
som förut fanns. 

I beslutet om att införa e-förslag fanns även ett beslut om att systemet skulle 
utvärderas efter ett år. Rapporten innehåller också rekommendationer inför 
det fortsatta arbetet.  

All statistik som finns i rapporten baserar sig på förslag lämnade 2021-01-18 
- 2022-01-26.      
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-14 § 5 
Rapport – Uppföljning av e-förslag 2022-02-11      

______  
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§ 5 Dnr 2022-000047 1.1.4.2 

Uppföljning av E-förslag 
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunstyrelsen besluta 

att de inlämnade förslagen måste få 50 röster för vidare politisk hantering, 
samt 

att samma eller snarlik fråga inte får ställas under det närmaste 24 
månaderna.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Eva Olstedt-Lundgren (L) och 
Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 
Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar på följande: 

att de inlämnade förslagen måste få 50 röster för vidare politisk hantering, 
samt 

att samma eller snarlik fråga inte får ställas under det närmaste 24 
månaderna.   

Göran Norlander (S) och Kristoffer Bodin (M) instämmer till yrkandet.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Eva Olstedt-
Lundgrens (L) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta 
enligt Eva Olstedt-Lundgrens (L) förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat 
enligt Eva Olstedt-Lundgrens (L) förslag.      

Bakgrund 
Ina Lindström, utredare föredrar utvärderingen av systemet samt beskriver 
det arbete som sker med och runt e-förslagen.  

Den 18 januari 2021 infördes möjligheten för de som är folkbokförda i 
Härnösands kommun att lämna e-förslag. Detta ersatte de medborgarförslag 
som förut fanns. 
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I beslutet om att införa e-förslag fanns även ett beslut om att systemet skulle 
utvärderas efter ett år. Rapporten innehåller också rekommendationer inför 
det fortsatta arbetet.  

All statistik som finns i rapporten baserar sig på förslag lämnade 2021-01-
18- 2022-01-26.      

Beslutsunderlag 
Rapport – Uppföljning av e-förslag 2022-02-11      

______  
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Sammanfattning 

Den 18 januari 2021 infördes möjligheten för de som är folkbokförda i 
Härnösands kommun att lämna e-förslag. Detta ersatte de medborgarförslag 
som förut fanns. 

I beslutet om att införa e-förslag fanns även ett beslut om att systemet skulle 
utvärderas efter ett år. Denna rapport är en utvärdering av systemet samt en 
beskrivning av det arbete som sker med och runt e-förslagen. Rapporten 
innehåller också rekommendationer inför det fortsatta arbetet.  

All statistik som finns i rapporten baserar sig på förslag lämnade 2021-01-
18- 2022-01-26. 
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1 Förslagen 

1.1 Inlämnade förslag 

Under den här perioden har det lämnats in totalt 105 förslag. Av dessa blev 
73 godkända för röstning, 31 blev ej godkända och 1 väntar på hantering av 
moderator. 

 

 
 

1.2 Godkända förslag 

Av de 105 förslagen blev 73 godkända för röstning på hemsidan.  

 

 
 

1.3 Ej godkända förslag 

Av de inlämnade förslagen var det 31 som inte uppfyllde regelverket och 
därmed inte blev godkända. 

ej godkända 
30%

ej granskad 
1%

godkända 
69%

INLÄMNADE FÖRSLAG

ej nått röstmål
37%

nådde 
röstmålet

48%

under röstning
15%

ANDEL FÖRSLAG SOM NÅTT 
RÖSTMÅL
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Vanliga orsaker att de inte blir godkända är att förslaget 

 ligger inte inom den kommunala kompetensen 

 innehåller mer än ett förslag 

 inte är möjligt att genomföra exempelvis pga. att kommunen inte 
äger marken/byggnaden 

 har karaktären av en synpunkt snarare än ett förslag 

1.4 Beslutade förslag 

Under den tidsperiod som den här rapporten behandlar har 3 förslag varit 
uppe för politisk behandling, 1 i kommunstyrelsen samt 2 i 
samhällsnämnden. Av dessa har 1 avslagits, 1 har tagits med i framtida 
planering och 1 har antagits. 

Dock har samhällsnämnden efter att brytdatum satts för den här rapporten 
beslutat om ytterligare 6 förslag, och flera förslag är på väg upp till beslut 
under februari 2022. 

1.5 Röster  

Bland de förslag som blivit godkända för röstning har utfallet fördelat sig 
enligt nedanstående tabell. 

 

 
Som tabellen visar är det få förslag som når över 60 röster. Det förslag som 
fått flest röster fick 92 röster. 
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2 Användare 

Sammanlagt är det 70 personer som har lämnat förslag. Av dessa är det 15 
stycken som har lämnat mer än 1 förslag. 

Det är 965 personer som har röstat på olika förslag. Av dessa är det 61 
personer som har röstat på 5 eller fler förslag.  

  



Härnösands kommun 
Datum 

2022-02-11 
Diarienummer 

2022-000047 
Sida 

7(9) 

 

 

3 Handläggning 

3.1 När förslaget kommer in 

När ett förslag lämnas in granskas det av en grupp av tjänstepersoner för att 
kontrollera att det uppfyller gällande regelverk. 

Inledningsvis bestod gruppen av personer från kommunledningskansliet, 
men efterhand utökades den så att också en person från 
samhällsförvaltningen deltar. Detta eftersom nästan alla förslag rör 
samhällsnämndens verksamhetsområde. 

Granskningen består bl.a. av att kontrollera att förslaget ligger inom den 
kommunala kompetensen, att inte ett liknande förslag har lämnats in eller att 
beslut har tagits i frågan de senaste 12 månaderna. Utöver detta kontrolleras 
om kommunen äger marken som förslaget berör. 

Har det bifogats bilder, länkar eller dokument kontrolleras att de uppfyller 
våra riktlinjer och t.ex. inte innehåller personuppgifter eller annan 
information som vi inte ska publicera på vår hemsida. 

Det görs ingen regelbunden kontroll av användarna utan det görs 
stickprovskontroller för att kontrollera att de är folkbokförda i Härnösands 
kommun. Hittills har inget fall upptäckts där användaren inte varit 
folkbokförd i kommunen. 

Om förslaget inte blir godkänt skickas alltid en motivering till 
förslagsställaren. 

3.2 Efter röstning 

Efter att röstningstiden gått ut kontrolleras antalet röster och om förslaget 
inte nått röstningsgränsen avslutas det och publiceras på hemsidan. Har det 
nått röstningsgränsen görs en bedömning av vilken nämnd som ska hantera 
förslaget. Förslaget ligger alltid ute för röstning i 60 dagar, oavsett om 
röstningsgränsen uppnås tidigare. Detta eftersom det kan vara en bra 
värdemätare att se hur många röster ett förslag får.  

Det har varit en kraftig övervikt av ärenden som ska till samhällsnämnden, 
endast 3 har gått till en annan beslutsinstans. Dessa 3 har alla gått till 
kommunstyrelsen. Enligt arbetsordningen är det fullmäktiges presidium som 
beslutar om vilken nämnd som ska hantera förslagen, detta har dock 
delegerats till den grupp av tjänstepersoner som arbetar med förslagen för att 
korta ner tiden som förslagsställaren behöver vänta på ett beslut. 
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3.3 Efter beslut 

När ansvarig nämnd har fattat beslut i ärendet överlämnas protokollet till 
kommunstyrelseförvaltningen som meddelar förslagsställaren och publicerar 
beslutet på hemsidan. 

  

32 st

3 st

Fördelning av förslag till nämnderna

SAM KS■ ■ 
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4 Slutsats 

E-förslagen har på ett bra sätt ersatt de tidigare medborgarförslagen. Intresset 
för e-förslagen har varit stort och många förslag har inkommit. Antalet 
personer som lämnar förslag och röstar visar på ett stort engagemang hos 
medborgarna. 

Det finns dock anledning att fundera över regelverket runt e-förslagen, då 
framförallt tre delar. 

Först är det röstgränsen på 25 röster där vi ser att knappt hälften av alla 
förslag som godkänns för röstning når denna gräns. Då nästan alla förslag 
ska beslutas av samhällsnämnden leder detta till en arbetsbelastning hos 
samhällsförvaltningen som inte är lägre än när kommunen hade 
medborgarförslag.  Det finns därför anledning att fundera på om denna gräns 
borde höjas något.  

Den andra delen handlar om den gräns på 12 månader som finns, vilket 
innebär att ett förslag inte godkänns om 

- Någon annan har skickat ett snarlikt förslag under de senaste 12 
månaderna.  

- Det har fattats ett beslut i frågan de senaste 12 månaderna. 

Här kan det vara rimligt att höja gränsen från 12 månader för att inte 
förvaltningarna ska utreda samma fråga varje år. 

Den tredje delen är tiden som förslagen ligger ute för röstning. Det är idag 
60 dagar, men det vanligaste är att förslagen får den största delen av sina 
röster under den första veckan. Därför kan det vara rimligt att korta ner tiden 
för röstning för att på så sätt minska tiden mellan att förslaget lämnas och ett 
beslut tas. 

Som helhet är dock kommunledningskontorets bedömning att modellen för 
e-förslag fungerat bra under det första året och i övrigt bör lämnas 
oförändrad. 
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Avsägelser 2022 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelsen 

från Harriet Olsén (V) som ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund 
Harriet Olsén (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Harriet Olsén (V) 2022-03-01 

 
 

 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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Valärenden 2022 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

att välja Mattias Sjölander (MP) som ersättare i kommunstyrelsen efter 
Myriam Estrella Näslund (MP). 

    

Bakgrund 
Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 
som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen med mera. 
Val av nya ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 
Länsstyrelsen.     

 

______  
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     Härnösand februari 2022 

 

KF20210222 

Interpellation 

Till: 

Andreas Sjölander 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Ekonomi i balans 

Bakgrund 

Det finns nu möjlighet för kommuner och regioner som har särskilt svag ekonomi att få hjälp 

från ”Delegationen för kommunal ekonomi i balans”. Härnösands kommun är en av dessa 

25 kommuner som kvalar in och får söka detta stöd. Det kan röra sig om allt från 30-50 

miljoner för Härnösands del, beroendes på hur mycket staten är villiga att ställa upp med. 

Det är också viktigt att politiken är överens om hur det står till med kommunens ekonomi 

och vi kan komma överens om vad satsningarna behöver göras. 

Nuvarande majoritet (S, V, Mp och KD) har för det mesta hävdat att kommunens ekonomi är 

sund, vilket vi Moderater inte anser, som vi ser det finns många problem att ta tag i. 

 

Med ovanstående som bakgrund finns det några frågor som behöver få sina svar 

1) Anser du att kommunens ekonomi är bra? 

2) Kommer kommunen att söka stöd och i så fall varför? 

3) Tycker du det är viktigt att alla partier har samma bild av kommunens ekonomi? 

 

Anders Gäfvert  

Moderat Gruppledare KF  
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§ 11 Dnr 34630 

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bes! utar 

att interpellation Läromedel Läroböcker får ställas och kommer att besvaras 
på nästa sammanträde, 

att interpellation Ekonomi i balans får ställas och kommer att besvaras på 
nästa sammanträde, 

att interpellation Arbetstillfällen Vindkraft, får ställas och kommer att 
besvaras på nästa sammanträde, 

att interpellation Ungdomsråd får ställas och kommer att besvaras på nästa 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation Läromedel Läroböcker, 2022-02-28, Christina Lindberg (C) 

Interpellation Ekonomi i balans, 2022-02-28, Anders Gäfvert (M) 
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Interpellation 

Till Skolnämndens ordförande 

 
I vilken omfattning finns tryckta läromedel, läroböcker i skolorna?  

Läromedel har en stor betydelse för elevernas kunskaps- och språkutveckling. Ibland hör 
vi från såväl elever som lärare att det är brist på läromedel i landets skolor. I slutet av 
1980-talet var läromedelskostnaden i snitt ca 1,5% av elevkostnaden medan iden dag 
sägs vara 0,5%. Svenska skolor lägger ner i snitt 650 kr på läromedel per elev varje år 
vilket är lägst i Norden.   

Hur är tillgången till tryckta läromedel, läroböcker i Härnösand? 

Begreppet läromedel och läroböcker används inte i nuvarande skollag men förekommer i 
skolförfattningar. Däremot används begreppet Lärverktyg i skollagens förarbete och 
Skolverkets föreskrifter. Lärverktyg omfattar läromedel och utrustning som används för 
att eleverna ska nå utbildningens mål och omfattar facklitteratur, t idningar, tidskrifter, 
broschyrer och annat tryckt material. 

Läromedel ska medverka till att samtliga elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och vara delaktiga i skolans undervisning. I dag används såväl tryckta som digitala 
läromedel. Det är rektor som har ett särskilt ansvar för att eleverna ska få 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet. 

Läsdelegationens betänkande menar att digitala medier tränger ut djupläsning bland 
barn och unga. Svenska elever är mer negativ till läsning än andra och det avtagande 
intresset leder till minskad läsning och sämre läsförmåga enligt internationella 
mätningar. En rad åtgärder har tillskapats för att stimulera och förbättra läsförståelsen 
bland barn och unga de senaste åren. 

Studier visar att det går fortare att läsa digitalt, men tryckta läromedel ger en bättre 
övergripande förståelse. Läsförståelse påverkar elevernas möjligheter att tillägna sig 
kunskap oavsett ämne samt påverkar också elevens skrivförmåga. Den tryckta läroboken 
är anpassad till läroplan, mer strukturerad, ger överblick och är ofta skriven av erfarna 
lärare och forskare med god kompetens. Olika former av läromedel är utgångspunkten i 
skolan men det tryckta läromedlet är mycket bättre anser lärarna, elevorganisationerna 
och forskning.  

Regeringen tillsatte en utredning, Stärkta skolbibliotek och läromedel, 2019:91, med 
uppgift att se över statens roll angående läromedel och säkra tillgången till 
ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet. I direktiven går att läsa att  ” Tillgång till 
läromedel av jämn och hög kvalitet är viktig både för lärare och elever, inte minst mot 
bakgrund av den utmaning som idag råder när det gäller lärarförsörjningen och det 
faktum att många elever får sin undervisning av obehöriga lärare.” 

Vidare går att läsa i Läromedelsutredningen 2021:70 (slutbetänkandet av Utredningen 
om stärkta skolbibliotek och läromedel) att det är många elever som inte har tillgång till 
tryckta läromedel, läroböcker och därför föreslås att skollagens bestämmelser tydliggör 
kostnadsfri tillgång till läroböcker. Vidare går att läsa att eftersom läroboken har ett 
”särskilt värde” bör det också nämnas i skollagen vilket inte görs idag.  

" Centerpartiet 



 

 

 

Under 2022 kommer skolnämnden se över digitala verktyg för att uppnå en likvärdig nivå 
mellan skolorna. Har vi kunskap om det finns likvärdig tillgång av tryckta läromedel, 
läroböcker oavsett skola i kommunen? Detta är viktigt både för elever och lärare som 
kan få helt olika förutsättningar i undervisningen. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor   

- Hur är tillgången till tryckta läromedel, läroböcker i grundskolan och gymnasiet i  
         kommunen? 

- Har elever i kommunen en likvärdig tillgång till tryckta läromedel, läroböcker 
oavsett vilken skola som eleven går i? Om inte eller saknas kunskap, vilka 
åtgärder görs för att uppnå likvärdig tillgång?  
 

- Hur mycket budgeteras per elev och år för läromedel? 
 

 

Christina Lindberg (C) 

2022-02-26  
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2022-02-28 
 
Interpellation till Andreas Sjölander  
 
Arbetstillfällen Vindkraft  
 
Nu är de flesta vindkraftsverken uppsatta i Viksjö och de ser ut att snurra.  
Under uppsättningstiden har det givetvis skapats arbetstillfällen för kommunens invånare. 
Vår fråga till kommunstyrelsens ordförande är:  
 
Hur många permanenta arbetstillfällen har skapats i Härnösands kommun för drift av de 
nya vindkraftsparkerna?   
 
 

 

 
 
Eva Olstedt-Lundgren (L)   
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2022-02-28 
 
Interpellation till Andreas Sjölander  
 
Ungdomsråd  
 
Trots att det finns tidigare beslut på att vi ska ta tillvara på ungdomars intressen genom ett 
ungdomsråd, har det saknats ett sådant under de senaste åren.  
Vi vet att det finns intresse från ungdomar att vara med och påverka genom ett eget råd.  
 
 
Vilka planer finns för att etablera ett ungdomsråd? 
  
Hur har ungdomars intressen tagits tillvara under den tiden som ungdomsrådet saknats?  
  
 
 

 

 
 
Eva Olstedt-Lundgren (L)   
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 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. 
 

Bakgrund 
Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige i mars 2022: 
 
Beslut från Länsstyrelsen – Inspektion hos överförmyndaren i Härnösands 
kommun 

Medborgarlöften 2022-2023 

Verksamhetsberättelse 2021 arbetslivsnämnden 

Verksamhetsberättelse 2021 socialnämnden 

Förstudie antal anställda (från KPMG) 

 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom till fullmäktige 2022-03-28 

Härnösands 
kommun 



Från: Lindgren Frida <frida.lindgren@lansstyrelsen.se> 

Skickat: den 24 februari 2022 10:23 

Till: overformyndarenheten@harnosand.se 

Kopia: kommun@harnosand.se; JOkansli1 

Ämne: Inspektion hos överförmyndaren i Härnösands kommun, verksamhetsåret 

2021, dnr 10616-2021 

Bifogade filer: Beslut att inte rikta kritik(20042229).pdf; Bilaga, protokoll(20056860).pdf; 

Bilaga, aktlista(20056974).pdf 

 

Hej! 

 

Bifogat finner ni beslut med bilagor. 

För vidarebefordran till Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen i Härnösands kommun. 

 

 

  
Med vänlig hälsning 
  
Frida Lindgren 
  
Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Pumpbacksgatan 19 
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

  

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Postadress:871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vasternorrland

Överförmyndaren i Härnösands kommun

Inspektion hos Överförmyndaren i Härnösands kommun 
2021

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av bifogat protokoll, att inte rikta 
kritik mot överförmyndaren.

Länsstyrelsen beslutar att avsluta tillsynsärendet.   

Beskrivning av ärendet
I januari 2022 genomförde Länsstyrelsen en inspektion av 
överförmyndaren i Härnösands kommun i enlighet med 21 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379).

Efter granskningen bokades ett möte med överförmyndaren in där 
resultatet av granskningen presenterades, detta möte hölls digitalt via 
Skype den 26 januari 2022.

Länsstyrelsen har upprättat ett tillsynsprotokoll efter genomförd 
granskning vilket ligger som bilaga till detta beslut.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Helén Leijon med handläggare Frida 
Lindgren som föredragande.

Bilaga

Inspektionsprotokoll 2022-02-23 inkl. bilagor

Kopia till:

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen i Härnösands 
kommun, kommun@harnosand.se 

JO, JOkansli1@jo.se

Beslut

Datum

2022-02-23

 

Ärendebeteckning 

203-10616-2021Länsstyrelsen 
Västernorrland 

mailto:kommun@harnosand.se
mailto:JOkansli1@jo.se
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Bilaga granskade akter 2021

20, godmanskap

85, godmanskap

733, godmanskap

1410, förvaltarskap

2004, förmynderskap

2336, förmynderskap

2642, förvaltarskap

3006, förvaltarskap

3245, godmanskap

3274, godmanskap

Aktnummer Diarie-
nummer

Kommentar

20, GM 137

142

Upprättat datum på dokumentet och i 
dagboksbladet stämmer inte överens. 

Ankomstdatum på handling och 
ankomstdatum i dagboksbladet stämmer 
inte överens.

85, GM Redogörelse inkomststämplad 26 
februari men registrerad som inkommen 
27.

733, GM 195, 198, 
202, 215, 
217, 237

196

Fel datum.

Utskick till ny potentiell 
ställföreträdare. Finns dock inga 
handlingar, av de vi granskat, som tyder 

Förteckning

Datum

2022-02-09

Ärendebeteckning 

203-10616-2021Länsstyrelsen 
Västernorrland 
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197

på att ställföreträdaren begärt sig 
entledigad. 

Mail från den 10 januari som inte är 
diariefört. 

Noterar också i ärendet att det inte 
verkar vara någon lämplighetsprövning 
gjord på ställföreträdaren. ÖF meddelar 
vid mötet att det finns register med 
dessa. Länsstyrelsen föreslår en 
tjänsteanteckning i akten om att 
lämplighetsprövning har gjorts.

F.d. GM har i sin sluträkning angett att 
ställföreträdarskapet bör upphöra helt 
och diskussion kring ÖFs rutiner 
angående detta fördes vid mötet.

1410, FV Inga synpunkter.

2004, FM Inga synpunkter.

2336, FM 17

20

21

Fel datum på handling. 

Handling saknas i akt. 

Fel datum.

2642, FV 76 Det framgår inte på handlingen om den 
är granskad med eller utan anmärkning. 
Handlingen är bara stämplad med 
namn, inget datum. Finns inte heller 
några noteringar gällande granskningen 
(avcheckningar m.m.) 

3006, FV ÖF har skött ärendet bra.
(Sammanblandning av medel är en del 
av årets tillsynsinrikning).

3245, GM Inga synpunkter.

3274, GM Allmän oordning i akten.
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23 Tjänsteanteckning är upprättat 21 jul 
men diarieförd som upprättad 20 juli.

Beslut om förordnande är upprättat 30 
oktober men diariefört som upprättat 
den 29 oktober.
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Inspektion av överförmyndaren i Härnösands kommun 
2021

Sammanfattning
Länsstyrelsen kan efter genomförd inspektion konstatera att 
överförmyndarens handläggning sköts på ett bra sätt och de brister 
som länsstyrelsen sett vid aktgranskningen är av mindre allvarlig art.

Allmänt om inspektionen
I enlighet med 26 § förmynderskapsförordningen (1995:379) ska 
överförmyndaren årligen lämna in statistik till länsstyrelsen. 
Överförmyndaren rapporterade in statistiken för 2020 (föregående 
verksamhetsår) den 17 februari 2021. Statistiken skulle ha varit 
inrapporterad senast den 28 februari 2021.

Länsstyrelsen kunde vid kontroll konstatera att information om 
expeditionstid fanns uppsatt i enlighet med 8 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379). 

Under 2021 ska länsstyrelsen särskilt kontrollera att 
överförmyndarens granskning av ställföreträdares 
redovisningshandlingar genomförs på korrekt vis, överförmyndarens 
åtgärder vid sammanblandning av ställföreträdares och huvudmans 
medel, överförmyndarens hantering av förmynderskap och 
ställföreträdare för underåriga (till exempel god för ensamkommande 
barn och god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) samt 
överförmyndarens handläggning och tillsyn i ställföreträdarskap där 
huvudmannen är delägare i ett dödsbo. Dessutom ska länsstyrelsen 
kontrollera överförmyndarnas rutiner och arbetssätt vid byte av 
ställföreträdare. 

Länsstyrelsen granskade vid inspektionen tio akter som valts ut 
slumpvis ur överförmyndarens aktförvaring. En förteckning över de 
akter som granskats finns i bilaga till protokollet. 

På grund av rådande pandemi har länsstyrelsen valt att utföra 
inspektionen på distans, dvs. överförmyndaren har skickat in kopior 
på de akter som länsstyrelsen valt ut och granskningen har skett i 
länsstyrelsens egna lokaler. Detta har efterföljts av ett digitalt möte via 
Skype där överförmyndaren och personal fått möjlighet att delta.

Protokoll

Datum

2022-02-23

 

Ärendebeteckning 

203-10616-2021Länsstyrelsen 
Västernorrland 
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Närvarande vid mötet var följande.

Från länsstyrelsen;
Elin Ahlberg, Frida Lindgren och Nina Skyttberg, handläggare.

Från Överförmyndaren;
Jonas Nyberg och Helena Salonen, överförmyndarenheten.
Åke Molander, ordförande samt Anders Gäfvert, ersättare.

Aktgranskningen
Akterna granskades två år tillbaka i tiden och det ursprungliga 
förordnandet i domstol kontrolleras alltid.

Årsräkningar

I en av akterna som granskades var det en årsräkning som saknade 
information om den var granskad med eller utan anmärkning.

Diarieföring och akthantering

I de granskade akterna framkommer det bl.a. följande brister vid ett fåtal 
tillfällen:

 Felaktigt datum Wärna / handling.

 Handling är inte diarieförd.

 Handling som saknas i akten.

 Allmän oordning i akten.

I en akt fanns det utskick till ny potentiell ställföreträdare. 
Länsstyrelsen fann dock inga handlingar, av de vi granskat, som tyder 
på att ställföreträdaren begärt sig entledigad. Länsstyrelsen påminner 
om vikten av tjänsteanteckningar för att kunna följa ärendet.

Möte med överförmyndaren/överförmyndarnämnden
Överförmyndaren har inför besöket besvarat frågor kring sin 
verksamhet. Vid mötet med överförmyndaren har några av svaren på 
dessa frågor kompletterats och förtydligats. Dessutom har de brister 
som länsstyrelsen uppmärksammat vid aktgranskningen diskuterats.

Årsräkningar

Överförmyndaren har i sitt svar i frågeformuläret angett att 97% av 
årsräkningarna för 2020 inkom i tid. Samtliga årsräkningar för 2020 
var granskade i början av september.
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De anmärkningar som framkommit vid överförmyndarens 
årsräkningsgranskning har handlat om sammanblandning av ekonomi.

Diarieföring och akthantering

Länsstyrelsen har uppmärksammat att någon handling saknat 
ankomstdatum och frågar om de digitalt inkomna handlingarna blir 
utan datumstämpel? Överförmyndaren svarar att vissa handlingar som 
kommer in via e-tjänsten och diarieförs automatiskt kan sakna datum 
vid utskrift.

Lämplighetsprövning

I en av de granskade akterna noterade länsstyrelsen att det ser ut som 
att det inte är någon lämplighetsprövning gjord på ställföreträdaren. 
Överförmyndaren meddelar vid mötet att det finns ett register där 
samtliga lämplighetsprövningar är samlade. Länsstyrelsen föreslår att 
ÖF ska komplettera med en tjänsteanteckning i akten om att 
lämplighetsprövning har gjorts.

Handläggningstider
Överförmyndaren har inte långa handläggningstider. Vid mötet 
efterfrågade länsstyrelsen om det finns en riktlinje för 
handläggningstider, vilket det inte gör. Länsstyrelsen belyste de 
positiva fördelarna med att ha en sådan riktlinje som verktyg i 
verksamheten.

Rekrytering av ställföreträdare
Överförmyndaren beskriver att det är ett inflöde av nya 
ställföreträdare men det finns alltid ett behov av fler. 

Åtgärder vid sammanblandning

Länsstyrelsen har granskat en akt där det förekom sammanblandning 
av medel. Länsstyrelsen har inga synpunkter på hanteringen. 

Övrigt

I en akt har den före detta gode mannen i sin sluträkning angett att 
ställföreträdarskapet bör upphöra helt. Diskussion kring 
överförmyndarens rutiner angående detta fördes vid mötet.

Det har talats om en sammanslagning av verksamheterna i Kramfors 
och Härnösand. Överförmyndaren ser positivt på en eventuell 
sammanslagning. 

Protokollförare

Frida Lindgren
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Granskare

Protokollet har lästs igenom och godkänts av Elin Ahlberg.

Bilagor

Förteckning över granskade akter

Frågor och svar inför inspektionen
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Polisen Härnösands 
kommun 

Medborgarlöften 2022-2023 

Medborgarlöftena är åtaganden för lokalpolisområde södra Ångermanland och Härnösands kommun och har 
skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men även att öka 
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet samt stärka samverkan mellan Härnösands kommun och 
polismyndigheten. Medborgarlöftena löper under 2022-2023 och till dess att nya medborgarlöften presenteras. 

Polisen ska genomföra fotpatrullering i centrum och Härnösands resecentrum varje vecka. 

Polisen ska tillsammans med Härnösands kommun genomföra trafikkontroller utifrån en gemensam 
lägesbild. 

Härnösands kommun, Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen och polisen ska samverka 
brottsförebyggande och trygghetsskapande strategiskt och löpande. 

Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika i samverkan med Socialtjänsten i Härnösands kommun. 

Uppföljning 

Arbete med medborgarlöftena ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i Rådet för trygghet och hälsa. 
Uppföljning av effekter sker med hjälp av tillgänglig statistik, trygghetsundersökningar och erfarenheter från 
berörd personal. Kommunikation om samverkan och resultat sker via lokalmedia, kommunens hemsida och 
social media. 

Andreas Dahlbom 

Tf. Chef, LPO Södra Ångermanland Kommunalråd Härnösands kommun 
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§ 4 Dnr 2022-000006 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelse 2021, samt 

att skicka verksamhetsberättelsen för arbetslivsnämnden 2021 vidare till 

kommunstyrelsen för kännedom.             

Bakgrund 

Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt vad som i 

stora drag har hänt under året och vad förvaltningen ser som framtida 

utmaningar. 

Arbetslivsnämnden har under 2021 varit starkt påverkad av covid-19 

pandemin och de omställningar inom det arbetsmarknadspolitiska området 

som den bidragit till. Vuxenutbildningen och arenaverksamheten var 

nedstängda under våren, vilket har påverkat årets resultat negativt. 

Verksamheterna har, trots pandemin, fortsatt att samarbeta med de andra 

aktörer som finns på arbetsmarknaden och hittat nya former och lösningar 

för deltagarna. 

I april beslutade Kommunfullmäktige om att avsätta äskade medel (upp till 

10,0 mnkr) och att Arbetslivsförvaltningen kunde ta medel i anspråk efter 

ansökan hos Kommunstyrelsen under resterande del av 2021. Den första 

ansökan hos Kommunstyrelsen ägde rum i september och den sista i oktober. 

Denna satsning resulterade i utveckling av projekten RE:store 

återbruksgalleria, stadsnära odling, återbruksslöjd, Fritidsbanken, tvätteri för 

socialtjänstens arbetskläder samt trädgårdsskötsel i samarbete med 

Västernorrlands museum. Förvaltningen kunde även anställa en vårdlärare 

och två studiehandledare på modersmål för att stärka kvalitén inom 

vuxenutbildningen.  

Till och med december månad hade nämnden lyckats upparbeta kostnader 

om 7,0 mnkr för att möjliggöra uppstart av projekten. 

 

Arbetslivsnämnden hade för 2021 ett negativt resultat om 0,3 miljoner 

kronor.  

.it.... Härnösands 
:A kommun 
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Måluppföljningen visar att sex av tio målnivåer är helt uppfyllda och fyra av 

målnivåerna uppnås inte.  

Socialt perspektiv 

Verksamheten vid arbetslivsnämnden bidrar i hög grad till att öka 

medborgarnas möjligheter till egenförsörjning och delaktighet i samhället. 

Ekologiskt perspektiv 

De utvecklingsprojekt som bedrivits under året för att öka sysselsättningen 

bidrar i hög grad till att göra kommunen mer hållbar. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat 

vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens 

resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.        

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef och Julia Enander, 

controller. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26, ARN 2022-000006.      

______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för 

arbetsmarknadens behov genom arbetsmarknadsinsatser, integration, vuxenutbildning och 

yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning 

av integrationsverksamhet för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull 

sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom olika 

serviceinsatser. En meningsfull sysselsättning bidrar till utveckling av individen, miljön och kommunen 

som helhet. 

Nämndens resultatuppdrag för att bidra till måluppfyllelse under Härnösandsperspektivet ligger 

huvudsakligen under målen 

Kunskapsstaden där alla kan växa samt Jämställd och solidarisk välfärd. 

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente: 

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen 

(2010:800) 

2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

(2013:156) 

3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (2016:38) 

4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden 

5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7. drifta Härnösands energitekniska arena (HETA) 

8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för 

utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv 

9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10. förmedla tolktjänster 

11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet 

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas 

av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40% och 60% för lagstadgad respektive ej 

lagstadgad verksamhet. 

Lagstadgad verksamhet 

• Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, 

samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna. 
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• Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. 

• Mottagning av vissa nyanlända för bosättning. 

• Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt 

socialtjänstlagen. 

Ej lagstadgad verksamhet 

• Sommarjobb för ungdomar 

• Yrkeshögskoleutbildning 

• Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar 

• Lärcentrum 

• Vissa integrationsfrämjande insatser 

• Tolkförmedling 

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

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

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

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

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 

prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsplan 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
Sveriges kommuner har stått och står fortsatt, enligt kommunutredningens betänkande, inför stora 

utmaningar: Demografiska förändringar, kompetensförsörjning samt ekonomi. Befolkningsprognosen 

för Härnösand pekade mot oförändrat antal i befolkningen åren 2020-2021, men beräknades minska 

under 2022-2024. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre är ökande och prognostiseras att 

öka fram till 2034. Samtidigt har många ungdomar flyttat för att studera och arbeta i andra kommuner, 

och de som blivit kvar hamnar i en matchningsproblematik i förhållande till de arbetstillfällen som 

erbjuds. De demografiska förändringarna har påverkat och kommer att påverka kommunens ekonomi 

i många år framåt. 

I planeringsförutsättningen för budget och verksamhetsplan för 2021, där de preliminära ramarna för 

nämndernas fastställdes, utgick analysen ifrån behovet av att möta övergripande förändringar med 

strategier på lokal nivå. Sedan beslutet fattades har vi levt, och lever fortsatt i en pandemi, som vi ännu 

inte har ett facit på, kring konsekvenser för individ, lokalsamhället, företag och arbetsmarknad. All 

planering för verksamheterna, ekonomin, invånarnas behov och kommunens förutsättningar har gjorts 

med hänsyn till pandemins konsekvenser och påverkan på verksamheten. 

Arbetslösheten 

Under hösten 2020 började långtidsarbetslösheten minska, och har sedan förbättrats under pågående 

kris. Under inledningen av 2021 skedde det en stor minskning av inskrivna på Arbetsförmedlingen i alla 

regioner där den privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn har haft behov av att anställa. Under 

året minskade arbetslösheten sedan varje månad. 

Arbetslösheten har sjunkit i Härnösand och övriga landets kommuner under 2021. Långtidsarbetslösa, 

ungdomar, utrikesfödda, kvinnor och män visar samma positiva utveckling. I november 2020 hade 

Härnösand 2314 personer arbetslösa. Samma månad 2021 var antalet 2013 personer arbetslösa, vilket 

inbär att antalet arbetslösa hade minskat med 301 personer, eller från 12,3% till 10%. Motsvarande 

nivå för arbetslösa i hela länet var i november 7,7%, en minskning med 1,3 % under senaste året. 

Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i november 7,2%, vilket är en minskning med 1,6 % 

jämfört med november föregående år. 

Antalet arbetslösa förväntas minska ytterligare i hela landet under 2022, däremot finns en stor 

osäkerhet kring hur mycket minskningen ska bli i landets olika län. 

Att arbetslösheten inte gått upp trots pandemin kan delvis bero på att Arbetslivsförvaltningen anställt 

294 personer ur utsatta gruppen i extratjänster och andra beredskapsanställningar. Härnösand har 

också varit ganska förskonad från varsel och permitteringar och hade behov av att nyanställa mycket 

personal inom vård och omsorg. De arbetstillfällen som finns i Härnösand är inte lika 

konjunkturkänsliga som hos andra kommuner i länet. Detta då många arbetstillfällen finns inom olika 

typer av offentlig verksamhet samt att näringslivet har anställt flera personer inom byggbranschen och 

servicetjänster. 

Personer födda utanför Norden, har låg utbildning, har funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga eller är äldre och arbetslösa tillhör enligt arbetsförmedlingens definition ”utsatta 

grupper”. Drygt 80 procent av arbetslösa i Härnösand tillhör särskilt utsatta grupper på 

arbetsmarknaden. Genom sammanhållna sociala och arbetsrehabiliterande insatser ökar deras 

förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. 
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När efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar, så minskar också möjligheterna till viktiga ingångsjobb 

för utsatta gruppen. Kort utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på arbetsmarknaden och fler 

arbetssökande behöver stärka sin kompetens för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. 

Samarbete med Arbetsförmedlingen och näringsliv kring utbildningsinsatser kommer att vara 

avgörande för att rusta arbetssökande som har en svagare konkurrensförmåga. 

Kompetensbehov 

Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler arbetstillfällen med lägre 

kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med 

relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. 

Vi kunde se att det fanns en stor grupp anställda i kommunen som är 55+, inom förskolan och inom 

omsorgen om äldre och personer med funktionsvariationer. Detta har varit en viktig fråga under året 

som tagits i beaktande vid framtagande av nya yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen har även 

prioriterat att utbilda många nya undersköterskor och vårdbiträden via äldreomsorgslyftet. 

Digitaliseringen 

Covid-19 har medfört en kraftigt ökad användning av digitala verktyg på grund av ökat hemarbete och 

begränsningar i att samla människor i grupp. Olika digitala kanaler har varit nödvändiga för 

kommunikation, arbete, samarbete, rekreation och sociala kontakter. Krisen har också skapat 

kreativitet. Nya lösningar har dykt upp till exempel för att göra kulturevenemang möjliga och 

tillgängliga och nämndmöten genomförbara under gällande restriktioner. Förvaltningens 

digitaliseringsstrateg har haft ett särskilt kommunövergripande uppdrag att arbeta med att ta fram 

förslag på en framtida IT plattform som är godkänd och säker enligt Shrems. 

Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning har för teoretiska kurser rört sig till distansundervisning med 

stöd av digitala verktyg som norm. Härnösands vuxenutbildning har anpassat utbudet av utbildning till 

detta. Yrkesutbildningar bedrivs nu främst i form av närundervisning, i egen eller upphandlad form, 

medans teoretiska kurser i högre omfattning ges via distansundervisning. 

Sfi bedrivs som både när- och distansundervisning beroende på kurs och målgruppens behov. 

Yrkeshögskolans olika utbildningar genomförs i form av praktiska moment på plats, och teoretiska 

moment över distans. 

Hållbarhet 

Vårt klimat är under förändring. De senaste 25 åren har medeltemperaturen i länet stigit med ca 0,5 

grader och mängden nederbörd ökat med fem procent. 

Arbetet med klimat och miljö har för arbetslivsförvaltningens del inneburit planering för ett antal nya 

arenor med fokus på hållbarhet. RE:Store återbruksgalleria, Stadsnära odling och Fritidsbanken har 

varit de tre större projekten, men det är värt att nämna även arena murberget, trädgårdsprojekt i 

samarbete med Västernorrlands museum och Tok slöjd, slöjda med återbrukat material, som båda 

bidragit till att skapa en mer hållbar kommun. 

Covid -19 

I början av året var stora delar av arenaverksamheten tvungna att stänga ner på grund av pandemin. 

Bara ytterst nödvändiga samhällsviktiga arbetsuppgifter utfördes av ett fåtal deltagare och personal. 

Inte heller insatserna för unga med psykisk ohälsa eller annan problematik fick fortsätta med 
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verksamhet under de första månaderna. Dock hölls kontakt med alla deltagare genom promenader, 

telefonsamtal eller digitalt. 

Verksamheten har bidragit till spridning av samhällsviktig information till nyanlända, främst kring 

pandemi och vaccination, med hjälp av tolkförmedlingen. Mottagning och integration har axlat rollen 

att tillsammans med regionen bidra till att många nyanlända nu är vaccinerade. 

Samarbetet med näringslivet har trots pandemin förstärkts något genom det europeiska 

socialfondsprojektet ”Alla kan arbeta” med syftet att hitta nya jobb till deltagare i utsatta gruppen. 

Uppdragsutbildningen inom Yrkeshögskolan har inte gått att utföra enligt plan på grund av Covid, 

företag som normalt sett brukar köpa utbildning har inte kunnat göra det. Detta har haft en avsevärd 

påverkan på ekonomin. Även yrkeshögskoleutbildningar där det krävs att man är på plats för 

certifieringar och labb i Maskinhallen har inte kunnat genomföras fullt ut, vilket har medfört 

förseningar av utbildningstakt. 
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3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
Mått Mål 2021 Senaste utfall Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andel 
avbrott 
inom 
Komvux 
(Vux) 

22.00% 18.00% 21.70% 25.60%   

Kommentar: 
På grund av att ett nytt elevadministrativt system implementerats i verksamheten, har utfallet inte kunnat 
uppdateras med tillförlitlighet. Det senaste utfallet är för perioden 2021-01-01 -- 2021-06-30, och var då 18 
%. Av den preliminära statistik som togs fram vid årsslutet, verkade dock utfallet hamna en bra bit över 
målet för 2021 (26,5 %). 
Under 2021 erbjöd vuxenutbildningen olika typer av stöd till eleverna för att hjälpa dem att nå målen med 
sina studier. I korthet bestod stödet av en bemannad studiehall, tjänsten Boka-en-lärare och en upprättad 
rutin för tidig kontakt med elevhälsoteamet för elever i behov av särskilt stöd. (En mer detaljerad 
beskrivning av stödet finns i rapporteringen kring måttet Andelen elever inom Komvux med godkänt resultat 
inom gymnasiala kurser.) SFI-eleverna som studerar på plats i Johannesbergshuset har också haft stöd av 
studiehandledare på arabiska och tigrinia. 
De planerade aktiviteterna för 2021 har genomförts, även om pandemirestriktionerna exempelvis gjorde att 
uppstarten av studiehallen inte var möjlig förrän under hösten. 
Vuxenutbildningens elever är kommunens invånare, och få avbrott från studierna innebär att fler elever har 
möjlighet att nå godkända resultat och därmed komma närmare sina mål för framtiden. 
Målet är uppnått. 
 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Antal sökande 
per 
utbildningsplats 
på YH  (Vux/YH) 

4.0 4.4 6.4 3.4 4.7 1.8 

Kommentar: 
Yrkeshögskolan, YH, hade ett utfall över målvärde för 2021. Under året utfördes marknadsföringsinsatser, 
både i branschmedia och i sociala media. Insatser bedöms ha bidragit till måluppfyllelse. Utfallet över 
målvärde indikerar att arbetet för att matcha utbildning med efterfrågan gav effekt och ledde till gott 
söktryck i våra utbildningar. 
I samband med pandemin och olika former av varsel, uppsägningar eller liknande så ökade efterfrågan av 
YH-utbildningar, och utfallet visar att Härnösands Yrkeshögskolas utbildningar lyckades vara synliga nog för 
att följa den trenden. 
Översyner har gjorts gällande både YH-ansökningar samt Yrkesvux-utbildningar. 
Målet är uppnått. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andelen elever 
inom komvux med 
godkänt resultat  
(Vux) 

83.00% 83.90%     

Kommentar: 
På grund av att ett nytt elevadministrativt system implementerats i verksamheten, har utfallet inte kunnat 
uppdateras med tillförlitlighet. Det senaste utfallet är för perioden 2021-01-01 -- 2021-06-30, och var då 

l l l 
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83,9 %. Av den preliminära statistik som togs fram vid årsslutet, verkade utfallet ha ökat ytterligare någon 
procentenhet (85,9 %). 
Under 2021 erbjöd vuxenutbildningen olika typer av stöd till eleverna för att hjälpa dem att nå målen med 
sina studier. I korthet bestod stödet av en bemannad studiehall, tjänsten Boka-en-lärare och en upprättad 
rutin för tidig kontakt med elevhälsoteamet för elever i behov av särskilt stöd. (En mer detaljerad 
beskrivning av stödet finns i rapporteringen kring måttet Andelen elever inom Komvux med godkänt resultat 
inom gymnasiala kurser.) SFI-eleverna som studerar på plats i Johannesbergshuset har också haft stöd av 
studiehandledare på arabiska och tigrinia. 
Hur en elev uppfattar den första tiden på en skola kan vara avgörande för resten av studietiden. Under året 
påbörjades ett arbete kring övergången för elever från gymnasieskolans introduktionsprogram till 
vuxenutbildningen, men arbetet kring dessa rutiner behöver fortsätta under 2022. 
Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning har setts över. Fokus har varit syv:s tillgänglighet, till 
exempel vilka platser studie- och yrkesvägledarna ska finnas på, men också en tydlighet kring telefon- och 
besökstider. En tillgänglig studie- och yrkesvägledning är en förutsättning för att elever ska kunna planera 
sina studier och få hjälp med sådant som är av betydelse för studierna, till exempel frågor kring CSN, 
yrkesval med mera. 
De aktiviteter som planerats för 2021 påbörjades under året, men arbetet behöver fortsätta även nästa år. 
Aktiviteterna har bidragit till att andelen godkända resultat inom Komvux (SFI, lärvux, grundläggande och 
gymnasiala kurser) har nått det uppsatta målet. 
Vuxenutbildningens elever är kommunens invånare. Ett godkänt resultat på en kurs innebär att en invånare 
kommer vidare i sina studier och stärker sin position på arbetsmarknaden. 
Målet är uppnått. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Antal inskrivna på 
Lärcentrum som 
studerar i 
utbildningar som 
tagits fram i 
samarbete med 
högskolor/universitet 

25 30     

Kommentar: 
Under året har två utbildningar startat i samarbete med andra yrkeshögskolor i landet, Skärgårdskapten och 
Trafiklärare. 
Lärcentrum planerade för två nya distansutbildningsstarter och båda har startat med fyllda platser. 
Detta har lett till att 30 personer kunnat erbjudas distansplats på utbildningarna via Lärcentrum, fem 
Härnösandsbor, 15 från övriga regionen och 10 från övriga landet. 
Effekten för kommuninvånarna är att fler har kunnat beredas plats på en yrkesutbildning som kommer leda 
till jobb i framtiden. 
Målet är uppnått. 

 

Mått Mål 2021 Senaste utfall Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andelen elever 
inom komvux 
med godkänt 
resultat inom 
gymnasiala kurser 

83.0% 74.9% 81.5%    

Kommentar: 
På grund av att ett nytt elevadministrativt system implementerats i verksamheten, har utfallet inte kunnat 
uppdateras med tillförlitlighet. Det senaste utfallet är för perioden 2021-01-01 -- 2021-06-30, och var då 
74,9 %. Av den preliminära statistik som togs fram vid årsslutet, verkade utfallet ha sjunkit ytterligare någon 
procentenhet (73,4 %). 
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Samtliga gymnasiala kurser som mäts här bedrevs under 2021 som distansundervisning hos externa 
anordnare. 
Under året har vuxenutbildningens elever erbjudits olika former av stöd för att nå målen med sina studier. 
Alla elever har haft tillgång till stödet, oavsett om eleverna studerat på distans eller i platsbunden form. En 
studiehall har etablerats i Johannesbergshuset, dit eleverna är välkomna att sitta och studera. Hallen har 
varit bemannad av en lärare eller en studiehandledare och öppen varje vardag på dagtid och en dag i veckan 
även kvällstid. På grund av praktiska problem och långa leveranstider av datorer och surfplattor har eleverna 
inte haft möjlighet att låna sådana under hösten. En förstärkning av wifi-nätverket påbörjades under hösten, 
vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna studera på distanskursernas lärplattformar. 
Tjänsten Boka-en-lärare startade upp under hösten 2021, och genom den tjänsten har eleverna fått 
möjlighet att boka ett individuellt lektionspass med en lärare, på plats eller via videokonferens. Tjänsten 
erbjöds för svenska och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå, samt matematik, 
engelska och samhällskunskap på gymnasial nivå. 
Elever i behov av anpassningar och stöd har kunnat göra studie-och yrkesvägledaren uppmärksam på detta 
redan vid deras första möte. Komvux elevhälsoteam har då blivit kontaktat och en handlingsplan för eleven 
har upprättats. Elevhälsoteamet består av rektor, stödpedagog och en studie-och yrkesvägledare. Externa 
anordnare har också haft möjlighet att kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledare om en elev haft 
svårigheter att nå målen och en anmälan har då gjorts till elevhälsoteamet. Därefter har en handlingsplan 
upprättats. 
De aktiviteter som planerades för 2021 har genomförts, men på grund av pandemirestriktioner kunde 
aktiviteterna starta först under andra halvåret. Detta, tillsammans med de tekniska problemen, har inneburit 
att eleverna inte kunnat använda studiehallen fullt ut. 
Trots de genomförda aktiviteterna minskade andelen godkända resultat på gymnasiala kurser jämfört med 
föregående år, åtminstone i det urval av kurser som utgör underlaget för det här aktuella måttet. Orsaken 
till minskningen kan vara att åtgärderna kom igång sent under året och att erbjudandet av stöd inte 
marknadsförts tillräckligt. Det har lett till att elever som verkligen varit i behov av stöd för att klara sina 
kurser, inte känt till eller hunnit ta del av stödet i tillräckligt stor utsträckning. 
Eleverna på Vuxenutbildningen är kommunens invånare. En minskad andel godkända resultat kan innebära 
att fler personer inte kommer vidare i sina framtidsplaner, vilket i sin tur kan betyda att det tar längre tid för 
personerna att komma ut på arbetsmarknaden. Det kan också nära en uppfattning om att det är svårt att 
studera på vuxenutbildning, och att färre kommuninvånare väljer att söka vuxenstudier. 
Målet är inte uppnått. 
 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 2018 Resultat 
2017 

Deltagare 
som tagit del 
av 
yrkesinriktade 
insatser 

5.0% 0,0%     

Kommentar: 
Under året har en kartläggning av bland annat arbetsuppgifter inom arenaverksamheten genomförts och 
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att synliggöra deltagarnas kompetenser. Nya 
arbetssätt, till exempel kompetensbevis, ska synliggöra den kompetens som individen får inom ett 
yrkesområde under sin tid i anställning. 
Samverkan gällande äldreomsorgslyftet är inlett och i sin linda. Detsamma gäller barnskötarlyft med möjlig 
finansiering via omställningsfonden. 
Restaurangbranschen önskar ökad utbildning till branschen och inledande dialogmöte tillsammans med 
tillväxtenheten har genomförts. Lärlingsvux blir nästa steg. 
Målet med aktiviteten var att kunna synliggöra kompetens hos deltagare på arenor samt validera kunskap 
och erbjuda arbetstillfällen. Vid årets slut har vi ännu inte nått detta resultat, men vi har lagt en grund för att 
kunna genomföra kartläggning och validering nästa år. 
Det arbete som gjorts i år har lett till att en bättre struktur för arenorna har skapats, och samarbetet med 
andra förvaltningar för att skapa arbetstillfällen har förbättrats. 
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Effekten för kommuninvånare blir att fler kommer att få sin kompetens synliggjord och fler kommer att 
kunna erbjudas arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Målet är inte uppnått. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Antal 
arbetsträningsplatser 
på arenor 

220 192 180    

Kommentar: 
Arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten har erbjudit arbetsuppgifter inom bageri, caféverksamhet, 
bilvård, fritid, lokalvård, tvätt, vedhantering, snickeri, skog, fastighetsskötsel, Kretsloppsparken, flytt och en 
mängd andra serviceuppdrag. 
Under året har ett intensivt arbete pågått för planering och start av tre nya arenor för arbetsträning: 
Tvätteriet: Tvätt av arbetskläder för personal inom socialförvaltningen. Lokal, utrustning och inköp av 
arbetskläder har gjorts under året. Arbetsledare rekryteras i februari och tvätteriet planeras starta i mars 
2022. 
Återbruksgallerian Re:store Höga kusten: Verksamhetssamordnare har rekryterats, lokalen renoverats och 
under slutet av 2021 började arbetet med att bygga inredningen på plats. Kontakter har upprättats med 
butiker och entreprenören för etablering i gallerian respektive i marknadstorget. En försening för inköpet av 
boknings- och kassasystem har gjort att planerad öppning flyttats från december 2021 till kvartal ett 2022. 
Stadsnära odling: Projektledare har rekryterats och en styrgrupp är tillsatt. Arbete har skett för att förankra 
och tydliggöra syftet med stadsodling samt undersöka möjliga odlingsplatser. Vid årets slut fanns kunskap 
om det material och de platser som behövs för att starta en begränsad lokal matproduktion i utbildande och 
rehabiliterande syfte. Arbetet fortsätter 2022 med att utveckla lokal matproduktion och sysselsättning i 
större skala 
Förseningar av starten för nya arenor har gjort att antalet arbetsträningsplatser är färre än planerat. 
Arenorna sysselsätter idag 192 personer. Under 2022 beräknas upp till 287 personer erbjudas möjlighet till 
arbetsträning 
Arbetsträning ger personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till meningsfull sysselsättning 
som ökar deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Det kan vara nyanlända som saknar svenska 
språket, utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från hemlandet eller personer med fysiska-, 
neuropsykiatriska-, psykiska-, och/eller sociala funktionshinder. 
Målet är inte uppnått. 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Antal personer 
som 
arbetstränar 
inom kommunal 
verksamhet 

65 60     

Kommentar: 
60 deltagare har arbetstränat eller haft olika typer av subventionerade anställningar inom de kommunala 
verksamheterna under 2021. De flesta har haft sin anställning inom äldrevård, skola eller förskola. Fem 
deltagare har varit på IT-enheten och en på kommunens ungdomsgård. Tre har arbetstränat inom omsorg 
om funktionshindrade. 
Pandemin har gjort att färre deltagare än planerat har placerats inom vården vilket har påverkat 
måluppfyllelsen. 
Arbetsträning ger personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till meningsfull sysselsättning 
som ökar deras förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Det kan vara nyanlända som saknar svenska 
språket, utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från hemlandet eller personer med fysiska-, 
neuropsykiatriska-, psykiska-, och/eller sociala funktionshinder. 
Målet är inte uppnått. 

L 
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Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Antal personer i kö 
till 
arbetsträningsplats 

100 43     

Kommentar: 
Den 8 december hade kön till en plats för arbetsträning minskat till 44 personer. Under året har ett stort 
antal deltagare,123 personer, avslutats vilket gjort att utrymme skapats för att ta emot nya deltagare. 
Anledningen till deltagare har avslutats är att de har gått vidare till egen försörjning eller annan myndighet. 
Arbetsträning ger människor arbetslivserfarenhet, referenser och en meningsfull sysselsättning som skapar 
förutsättningar att närma sig egen försörjning. 
Målet är uppnått 
 

Mått Mål 2021 Senaste 
utfall 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andelen deltagare 
som efter avslutad 
arbetsmarknadsåtgärd 
når egen försörjning 

50% 80%     

Kommentar: 
Fram till 30 november 2021 har 128 deltagare i arbetsmarknadsåtgärd blivit avslutade. Av dessa gick 103 
personer vidare till egen försörjning, vilket motsvarar 80,5 %. Med egen försörjning avses de som inte söker 
försörjningsstöd efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. 25 personer saknade egen försörjning vid avslut. 
Tiden i arbetsmarknadsåtgärd sträcker sig över ett stort spann, från 1 månad till 79 månader. Den 
genomsnittliga tiden i insats är 16,8 månader. 
Utfallet är bättre än förväntat på grund av att fler personer än planerat erbjudits möjlighet till 
subventionerade anställningar, vilket till viss del resulterat i att fler avslutade deltagare gått vidare till egen 
försörjning. 
Vid anställningar av personer med funktionsvariationer har Arbetsförmedlingen och arbetsplatsen planerat 
och genomfört anpassningar utifrån individens behov, till exempel individuellt arbetsschema eller personlig 
arbetsbeskrivning med tydliga instruktioner. Deltagare som har kontakt med andra myndigheter, som till 
exempel sjukvård, försäkringskassa eller socialtjänsten, har under sin tid i anställning fått stöd och utrymme 
för att upprätthålla dessa kontakter. 
Resultatuppdraget förändrades i år vilket gjorde att tidigare utfall saknades och att de fanns en osäkerhet 
kring målnivån. 
Att kunna försörja sig själv och sin familj är en förutsättning för att känna sig delaktig i samhället. Barns 
levnadsvillkor förbättras. Föräldrar som arbetar är goda förebilder till sina barn. 
Målet är uppnått. 

I 
l l + 
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4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Uppgifter enligt reglemente som inte omfattas av mål och aktiviteter 

Kommunal vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning omfattar Svenska för invandrare, Kurser på grundläggande nivå, 

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå, Kurser på gymnasial nivå, samt Särskild utbildning för vuxna. 

SFI studieväg 1 gavs under året ges i egen regi, medan studieväg 3 erbjuds via extern utbildare. 

Studieväg 2 erbjuds både i egen regi och via extern utbildare. Den egna organisationen har fokus på 

personer i störst behov av platsbunden undervisning. 

Grundläggande vuxenutbildning erbjuds via extern utbildare. 

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå erbjuds både i egen regi, i samarbete med Härnösands gymnasium 

och även via externa utbildare. Äldreomsorgslyftet, en statlig satsning för anställd 

omvårdnadspersonal i Härnösands kommun, har under året påbörjat utbildning av 38 blivande 

undersköterskor. 

Teoretiska kurser på gymnasial nivå erbjuds via externa utbildare 

Lärlingsutbildningar erbjuds i samarbete med Härnösands gymnasium och externa utbildare. 

Validering inom kommunal vuxenutbildning 

Validering genomförs inom vård- och fastighetsutbildningar. Validering innebär att lärare bedömer 

eller examinerar elevers kunskaper för att kunna rikta lärande i områden där kunskaper saknas. Elever 

som får kunskap validerad kan rikta sina studier till områden där de har kunskapsluckor då befintlig 

kunskap kan tillgodoräknas i betyg, examen eller certifiering. 

Yrkeshögskola 

Yrkeshögskola tillhandahåller utbildningar enligt Myndigheten för yrkeshögskolas styrdokument och 

regelverk, samt tillhandahåller uppdragsutbildningar inom energi och teknik. 

Yrkeshögskoleutbildningar bedrivs i egen regi inom energiteknik. Verksamheten bedrivs i form av både 

distans och närundervisning. Utbildningarna som ges i egen regi är Kyl- och värmepumpstekniker, 

Drifttekniker kraft och värme, Driftingenjör elkraft, Montageledare solel samt Underhållstekniker. 

Uppdragsutbildningar har varit få under 2021 kopplat till Covid. Många av uppdragsutbildningarna är 

certifieringsutbildningar där platsbunden undervisning är ett krav för genomförande. Sol- och 

värmepumpcertifiering har kunnat genomföras på distans. 

Yrkeshögskoleutbildningar i samarbete med andra huvudmän: Skärgårdskapten samt Körskollärare. 

Mottagning 

Mottagningen har uppfyllt kvoten för bosättningsanvisade nyanlända till Härnösands kommun via 

Migrationsverket med 10 personer. 

Förutom sitt ordinarie arbete har mottagningen intensifierat kontakter med nyanlända för att sprida 

information och riktlinjer kring pågående pandemi samt varit med och organiserat vaccinationer för 

utsatta gruppen i samarbete med Regionen och socialtjänsten. 
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Enheten har gett stöd i administrativa ärenden som till exempel CSN, Försäkringskassan, 

socialförvaltningen och a-kassan samt arbetat med samordning av sommarlovsaktiviteter för barn och 

ungdomar. Bland annat har kommunen köpt 50 lägerplatser i samarbete med KFUM. 

Utöver detta har mottagningen även jobbat med 10 ytterligare personer, nyanlända sekundära 

kvotflyktingar, samt självinflyttade och kommunplacerade p.g.a. särskilda omständigheter, som har 

varit och fortfarande är i behov av stöd. 

Tolkförmedling 

Tolkförmedlingens verksamhet fungerade väl under pandemin. Verksamheten lyckades hålla samma 

kvalitet och tillgänglighet fast verksamheten utfördes på distans. Jämfört med 2020 har något fler 

tolkningstjänster utförts under 2021. Mestadels har telefon och videotolkning utförts för att minska 

smittspridning. Under 2021 har tolkförmedlingen registrerat 15 nya utbildade tolkar. Ungefär 40 % av 

alla tolkbeställningar har varit akuta att utföra samma dag. 

Arbetet med att utveckla nya tjänster i samverkan med kommunikationsavdelningen har resulterat i 

ett pilotprojekt att översätta text till ljudfiler. Detta för att fler ska kunna ta del av information. Det 

finns ett stort antal personer som inte kan läsa och skriva och behöver få information uppläst på sitt 

språk för att förstå. Projektets resultat levererades till skolan och förskolan, samt till socialtjänsten. 

Tolkförmedlingen har också utvecklat möjligheten att tolk finns med och tolkar och chattar vid 

webinar. Tillsammans med Härnösands Folkhögskola, HFS, har arbete pågått för att försöka ta fram 

lämplig utbildning inom videotolkning, konferens och simultantolkning. Tolkförmedlingen har haft 

kontinuerliga utvecklingsträffar med HFS och spridit deras tolkkurser och utbildningar till tolkar och 

förmedlingar inom Tolkservicerådet, TSR. 

Det har skett en dramatisk ökning av informationsspridning på olika språk under pandemin, och 

tolkförmedlingen har haft beredskap för att snabbt leverera översättningar med kort varsel. Även om 

efterfrågan av tolk har varit ungefär samma som tidigare så är trenden att informationsspridning i olika 

former har ökat och kommer fortsätta att öka. Därför har samarbetet med 

kommunikationsavdelningen och skolkontoret varit viktig och utvecklande för verksamheten. 

Arbetet med FR2000 kvalitetsprogram och certifiering återupptogs under hösten och den interna 

revisionen är klar och godkänd. Revision, Certifiering och implementering utförs 2022. 

Utvecklingen av nytt bokningsprogram och tolkapp tillsammans med TSR:s förmedlingar och 

nuvarande programleverantör har pågått 2021 och kommer finnas klar att använda 2022. 

Nytt informationsunderlag till kunder är framtaget tillsammans med kommunikationsavdelningen och 

kommer kunna användas och spridas från 2022, samt att hemsidan är uppdaterad och mer information 

länkas från tolkförmedlingen till hemsidan. 

Tolkförmedlingen har jobbat med att höja kvalitén på levererade tjänster och de senaste åren har 

endast utbildade tolkar registrerats. En månatlig uppföljning av hur många leveranser som skett med 

minst godkänd utbildning enligt kammarkollegiet och Myndigheten för yrkeshögskolans 

grundtolkutbildning har gjorts. 

Sommarferiearbete för ungdomar 

Planeringen av sommarjobb för ungdomar 2021 började i januari. Allmänheten informerades via 

sociala medier samt via skolornas program Schoolity som når elever och elevernas föräldrar. 
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Målgruppen var likt tidigare år ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet och ungdomar med särskilda behov, 

enligt nämndens beslut. 

Arbetsförmedlingen sköt till extra medel för feriearbete för ungdomar i grundskolan årskurs 9, samt i 

gymnasiet årskurs 1 och 2, vilket gjorde att ytterligare 56 ungdomar kunde erbjudas anställning. Även 

extra medel för gymnasiet årskurs 3 tillkom, vilket bidrog till 12 anställningar. 

Sammanlagt sökte 604 ungdomar sommarjobb. Av dessa var 339 flickor och 265 pojkar. På grund av 

den stora mängden ansökningar, bristen på arbetsplatser och arbetsuppgifter på grund av Covid-19, 

samt en otillräcklig budget trots bidrag från regeringen, kunde inte alla ungdomar erbjudas 

sommarjobb. Personer med särskilda behov, önskemål eller funktionsnedsättningar har kontaktats 

individuellt för att skapa en anpassad lösning. 

Totalt har verksamheten erbjudet 262 ungdomar sommarjobb under 2021. 

 

Strategiska åtgärder som inte omfattas av mål och aktiviteter 

Utveckla arenorna 

Med hjälp av olika typer av lönestödsanställningar har Arbete och integration haft 294 anställda i år. 

Dessa har haft sina arbetsuppgifter på verksamhetens arbetsträningsplatser inom arenorna, men även 

hos andra kommunala förvaltningar och inom näringslivet. 

Arbetsträningsplatserna har erbjudit arbetsuppgifter inom bageri, caféverksamhet, bilvård, fritid, 

lokalvård, tvätt, vedhantering, snickeri, skog, fastighetsskötsel, Kretsloppsparken, flytt och en mängd 

andra serviceuppdrag. 

I samarbete med andra förvaltningar och näringslivet har enkla serviceuppdrag tagits fram för att 

sysselsätta personer med låg arbetsförmåga. Samhällsförvaltningen har bidragit med arbetsuppgifter 

som ogräsrensning, bekämpning av lupiner, städning av gator samt skogsskötsel som röjning och 

dragning av ris. I samarbete med skolan har städning och underhåll av lekplatser i kommunens regi 

utförts. Näringslivsenheten har tillsammans hantverksföreningen bidragit med uppgifter att tillverka 

enkla installationer som placerats ut i centrum för att skapa en trevligare utemiljö. Socialtjänsten har 

fått hjälp med sophantering och enklare flyttuppdrag. Näringslivsenheten har tagit fram 

arbetsuppgifter som att sköta Härnösands gästhamn under sommaren. 

Tvätteri 

Arbetet med att starta tvätteri i samarbete med socialförvaltningen har pågått under hela året. Avtal 

har tecknats för en lämplig och anpassad lokal och inköp av utrustning och arbetskläder är påbörjat. 

Distribution av tvål och toalettpapper 

Lokalförsörjningsenheten har bidragit med arbetsuppgifter till arenaenheten för beställning och 

distribution av tvål och toalettpapper till ett 20- tal kommunala byggnader. 
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Kontorsservice och IT-support 

Kontorsservice är en verksamhet som under året flyttats från kommunstyrelseförvaltningen och har 

hört hemma hos arenaenheten sedan den 1 juni. Kontorsservice ansvarar för posthantering, levererar 

kopieringspapper och kör prover i hela kommunen. 

IT-support är ett nytt samarbete med IT-enheten, som inleddes under augusti. Där arbetar fyra 

beredskapsanställda och en arbetsledare för att tillgodose personalens behov och stöd inom IT i hela 

kommunen. Tidigare utfördes den tjänsten via en upphandlad extern aktör. 

Fritidsbanken 

Fritidsbanken kan beskrivas som ett bibliotek, men istället för böcker lånas det ut sport och 

fritidsutrustning. Tanken är att alla ska kunna låna utrustningen gratis under en bestämd tid om två 

veckor. Det kan handla om en variation av idrottsutrustning för sommar- och vinteraktivitet. 

Fritidsbanken kommer även att ha en mobil verksamhet för att främja fritidsaktiviteter och nå flera 

medborgare utanför stadskärnan. 

Fritidsbanken i Härnösand kommer att invigas i början av 2022. Under året har arbete pågått med att 

hitta en lokal och planera för att starta verksamheten. Lokalen har under hösten renoverats, 

slutbesiktning sker i slutet av året. Kontraktet med fritidsbanken nationellt är påskrivet och 

samarbeten mellan förvaltningar är igång. Befintliga insamlade aktivitetsutrustningar, som förvarats 

på Kretsloppsparken, har rensats och iordningställts för transport till lokalen på Magasinsgatan. Inköp 

av inredning och verktyg till underhåll av utrustning är påbörjad. 

Planerade möten för marknadsföring/insamling till Fritidsbanken sker efter årsskiftet. En 

verksamhetsansvarig är anställd och en arbetsledare är på plats. 

Introduktion för kvinnor inför arbetsträning och extratjänst 

Utrikesfödda kvinnor som har låg utbildningsnivå eller saknar arbetslivserfarenhet har fått 

introduktion inför arbetsträning och extratjänst. Förutom kunskap om arbetsmarknaden, råd kring 

hälsa, träning i att prata svenska har de fått lära sig hantera Bank-id och skolans närvarosystem. Syftet 

är att de ska vara bättre förberedda för sysselsättning och bli mer självständiga. Tre grupper har 

genomgått introduktion varav 16 har fått anställning, 14 kan hantera bank-id själva. 

Alla har fått kännedom om skolplattformen och hur man sköter sin närvarorapportering. 

Strategier och modeller för upplärning på arbetsträningsplatser 

Utvecklingsarbete kring strategier och modeller för upplärning på arbetsträningsplatser har pågått 

under året. Personer med språksvårigheter och vissa funktionsvariationer har behov av systematisk 

undervisning för att lära sig att utföra arbetsrelaterade uppgifter. En stor andel deltagare som 

genomför arbetsträning är utrikes födda med språkliga hinder för att närma sig egen försörjning. En 

modell har tagits fram och testats som ger deltagare möjlighet till språkutvecklande insatser i 

kombination med praktik eller anställning. 

Utbildning Supported Employment 

Under hösten har arbetsmarknadskonsulenter och arbetsledare utbildats inom olika steg av Supported 

Employment, SE. Med hjälp av arbetsmodellen SE har individuella strategier sedan tagits fram för 

upplärning på arbetsplatser. Introduktion, information och övning av moment har anpassats utifrån 

individens förutsättningar. Pandemin har medfört att privata arbetsgivare inte kunnat ta in nya 



 

Arbetslivsnämnd  Verksamhetsberättelse 2021  Påbörjad  16 [26] 

personer i verksamheten under 2021. Förhoppningen är att samarbetet med privata arbetsgivare ska 

kunna starta upp igen under 2022. 

Samhällsinformation 

Kommunen har ett uppdrag att erbjuda samhällsinformation för vissa nyanlända. De senaste åren har 

antalet sökande gått ner vilket har inneburit att det inte längre varit möjligt att ha egna anställda 

kommunikatörer. I stället har samhällsinformation köpts ifrån andra kommuner via nätverket Sosov. 

På grund av svårigheter att hitta samhällskommunikatörer på alla språk har kön till 

samhällsinformation varit fortsatt lång. Ett arbete med att se över verksamheten för att kunna erbjuda 

information på fler språk har pågått. 

Pictogram 

För deltagare med stora språksvårigheter som haft beredskapsanställning inom trädgård har visst 

bildstöd tagits fram som hjälp att utföra arbetsuppgifter. 

Synliggöra kompetens 

En kartläggning av arbetsuppgifter inom arenaverksamheten är genomförd i dialog med enhetschef 

och respektive arbetsledare. Syftet med kartläggningen var att skapa en grund för det fortsatta arbetet 

med att utveckla och kvalitetssäkra arenorna. Kartläggningen har synliggjort de arbetsuppgifter som 

förekommer inom respektive arena och har varit ett led i att synliggöra och stärka deltagarnas 

yrkeskompetens. Det har även lagt en grund för att utveckla arbetet med validering och prövning mot 

betyg. Nya arbetssätt, till exempel kompetensbevis, har synliggjort den kompetens som individen fått 

inom ett yrkesområde under sin tid i anställning. 

Utveckla arbetet med sociala insatser 

Samarbetet med myndigheter och övriga samarbetspartners har fungerat väl under pandemin. 

En ny metod, Biologdesignern, har också provats på vissa deltagare under hösten. Biologdesignern är 

en arbetssökarmetod både inom privat och offentlig sektor som går ut på att vägleda individer rätt på 

arbetsmarknaden och lära dem att marknadsföra sig själva. Utbildningen är ett sätt att hitta och 

förverkliga sitt bästa alternativ på arbetsmarknaden. 

Förutom deltagarna har även konsulenterna deltagit i utbildningen. Syftet är att konsulenterna ska få 

erfarenhet i hur det är att söka ett jobb. Detta utvecklar det genuina bemötandet mellan konsulent 

och deltagare. Genom att inte se deltagarna som specifika minoriteter eller målgrupper i samhället, 

som till exempel deltagare med funktionsvariationer, invandrare, långtidssjukskrivna, fokuserar man 

enbart på att de är människor. 

Tyvärr bidrog nedstängningen under årets första månader till att vissa deltagares utveckling stannade 

av eller till och med försämrades. Dygnsrytm, rutiner, motion och kosthållning påverkades negativt då 

det inte fanns en sysselsättning att gå till. Det i sin tur har påverkat både den fysiska och psykiska 

hälsan negativt. 

En stor andel deltagare som saknar arbetslivserfarenhet och dessutom har en komplex livssituation 

har ofta behov av många myndighetskontakter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

sjukvården och socialtjänsten. Genom att konsulenter och övrig personal har kunnat ge stöd i dessa 

kontakter har deltagare kunnat lägga mer fokus på arbetsträning på en arbetsplats. 
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Genom samverkan erbjuda individanpassat stöd 

Arbetsmarknadstorget har bland annat i uppgift att erbjuda individanpassat stöd genom samverkan. 

Samlokaliseringen har underlättat mycket i samverkansärenden där Vuxenutbildningen, Arbete och 

integration, socialtjänsten och Statens servicecenter har varit inblandade. Där har individanpassat stöd 

i samverkan kunnat erbjudas utan något skav. Handläggare från Socialtjänsten har saknats på grund av 

sjukskrivning och inte haft någon ersättare för rollen på Arbetsmarknadstorget. 

Försäkringskassan har haft distansarbete under större delen av året, men dialog har förts med deras 

handläggare och chefer om hur de kan närvara på Arbetsmarknadstorget för att underlätta för 

kommunmedborgarna. Handläggare i sjukpenningärenden har under hösten börjat närvara i vissa 

individärenden och handläggare inom sjuk- och aktivitetsersättning är under uppstart. 

Sedan i oktober finns företagare från Härnösands näringslivs ekonomiska förening på 

Arbetsmarknadstorget och har en viktig roll i att erbjuda individanpassat stöd till de personer som är 

på väg mot privata arbetsmarknaden. Detta arbete har varit under uppstart fram till årsskiftet, och 

flera insatser är planerade under kommande år. Samverkan med Arbetsförmedlingen i individärenden 

på arbetsmarknaden har varit svårt att få till i och med myndighetens förändrade uppdrag, men det 

har tittats på olika lösningar för att få till detta. 

Arena Trädgård 

Projekt Stadsnära odling startade i april 2021 för att undersöka hur arbetslivsförvaltningen kan 

utveckla nya arenor för sysselsättning och rehabilitering - och samtidigt stärka lokal matproduktion 

och Härnösand som besöksmål. Projektet har finansierats av kommunen under 2021. Verksamheten 

har bestått av att anställa en projektledare, etablera styrgrupp, internt förankra begreppet och syftet 

med stadsodling, undersöka möjliga odlingsplatser, planera för olika odlingsinriktningar samt 

kostnader och resursbehov, förbereda tillstånds- och anmälningspliktärenden, förbereda upphandling 

av arbetskläder och redskap och skicka ut offertförfrågningar om markkartering, landskapsanalys, 

designuppdrag, biodlarkurs, mm samt förbereda referensgrupp(-er). Rekrytering av arbetsledare med 

fokus på trädgårdsproduktion och arbetsledare med fokus på rehabilitering och sysselsättning samt 

socialt stöd har förberetts. Studiebesök har gjorts både hos lokala entreprenörer och i andra 

kommuner, en ansökan om en rikstäckande yrkeshögskoleutbildning inom stadsodling har skickats till 

Myndigheten för yrkeshögskolan, förslag till verksamhet för kommande år har lagts och olika 

möjligheter till projektansökningar har undersökts. En projektansökan till Vinnova avslogs med 

motiveringen: för låg innovationshöjd. Efter årsskiftet kommer nya ansökningar att göras till olika 

fonder. 

Under augusti gjordes riskanalyser utifrån val av plats. Beslut togs om att utreda möjlighet till 

etablering på Villa Fridhem, Etappen, Återbruksgallerian Re:Store HK, Västernorrlands museum och 

Bondsjön 2.9. I oktober erhöll projektet äskade medel från kommunstyrelsen, KS, och kunde börja köpa 

in anläggningsmaterial och utbildningstjänster. Ett sådant utbildningssamarbete är nu etablerat med 

Agtira om Kattastrands kretsloppsodling och med Vårsta Diakoni om Grön Helhet. Den 18 oktober 

startade det mobila teamet ”Arena Trädgård” där personer i utanförskap kan få rehabilitering och 

sysselsättning. Fyra långtidsarbetslösa deltagare har introducerats under senare delen av hösten, varav 

de flesta är svårplacerade med multipla diagnoser och någon är analfabet med trauma och eventuella 

diagnoser. 

Vid årets slut har den kunskap, det material och de platser som behövs för att kunna starta en 

begränsad lokal matproduktion i utbildande och rehabiliterande syfte förberetts. Men det saknas 
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tillräckligt med personal och lättillgängligt friland för att kunna utveckla lokal matproduktion och 

sysselsättning i större skala. Det saknas också den driftsorganisation som behövs för att kunna idka 

försäljning och skapa långsiktiga och flertaliga lågtröskelarbeten. 

Medel från KS har använts för att bygga upp en materialbank och en kunskapsbank som kan tas i bruk 

fullt ut när medel finns till fler arbetsledare och trädgårdsförmän och därmed fler deltagare. Allt arbete 

har utförts med cirkulär ekonomi och begagnat när det fungerat för verksamheten. Riktlinjer har 

dragits upp för ett inkubatorprogram inom stadsodling som allmänheten kan anmäla sig till. 

Utveckla yrkesinriktade insatser 

En utvecklingsgrupp för validering har skapats bestående av verksamhetschef för Vuxenutbildningen, 

enhetschef för Yrkeshögskolan och verksamhetsstrateg med inriktning mot validering och 

digitalisering. Gruppen har arbetat med att förbereda och kartlägga arbetsuppgifter på arenorna, 

samarbetsmöjligheter med gymnasiets yrkesutbildningar samt ingått i länets valideringsnätverk som 

leds av regionen. Grunden är nu lagd för att kunna starta en verksamhet under nästa år. 

Inför 2021 var målet fler betalande för uppdragsutbildningar inom Yrkeshögskolans paraply. Detta 

nåddes inte då uppdragsutbildningar på plats inte kunde genomföras på grund av 

pandemirestriktioner. 

Arbetsmarknadstorget 

Att hemarbete varit norm inom både Härnösands kommun och samverkande myndigheter har 

försvårat uppstartsfasen av Arbetsmarknadstorget. Öppningen blev framskjuten flera gånger, men i 

april kunde portarna öppnas för allmänheten. Receptionen har fått stänga under perioder med ökad 

smittspridning, vilket troligen bidragit till ett minskat inflöde av personer. Bokade besök har tagits 

emot och målgruppen har fått använda kontaktvägar som e-post och telefon, vilket inte passat alla. 

De myndigheter och övriga aktörer som bemannat lokalen fysiskt har varit; Verksamhetsansvarig 

projektledare, receptionist, socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulenter, studie- och 

yrkesvägledare, pedagoger, samordnare för kommunens sommarjobb för ungdomar samt personal 

från mottagning och integration. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har närvarat i huvudsak 

genom Statens servicecenter, men det har förts dialog med Försäkringskassans handläggare inom 

aktivitets- och sjukersättning om ett fördjupat samarbete på handläggarnivå. Från och med den 1 

oktober bemannade företagarna Arbetsmarknadstorget genom Härnösands näringslivs ekonomiska 

förening (HNEF) och har även arbetat med målgruppen ute på sina egna företag. Syftet med detta 

samarbete har varit att främja målgruppens etablering och inkludering på arbetsmarknaden. 

Utbildning av undersköterskor och vårdbiträden 

Inga jobbspår har kunnat starta upp under året eftersom pandemin gjort att de flesta verksamheter 

varit nedstängda under våren. Däremot har ett stort antal undersköterskor och vårdbiträden kunnat 

utbildas via äldreomsorgslyftet och dessa har erbjudits jobb inom äldreomsorgen. 

Arena Re:Store Höga kusten 

Re:store Höga kusten tar form i Härnösand. Lokalen på Köpmangatan 4 är färdigrenoverad och under 

slutet av 2021 började inredningen byggas på plats. Intresset för satsningen har varit stort både lokalt 

och nationellt och många aktörer vill hyra in sig i marknadstorget – där återbruksprodukter och hållbart 

producerade varor kommer att säljas. 
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Webb och webbshop har varit under uppbyggnad och rekrytering av verksamhetsansvarig och 

arbetsledare blev klart innan årsskiftet. Snickargruppen har byggt mängder av inredningsmoduler som 

stått redo att flyttas in i lokalen, vilket påbörjades under vecka 50. 

Cirka fem butiker är på gång för etablering i gallerian och 30-40 entreprenörer i marknadstorget. 

Intresset från media har varit stort och återbrukare från hela landet har hört av sig för att vara med. 

Samverkan har skett med Ung företagsamhet, UF, och Technichus och flera unga företagare är med i 

projektet. 

Inköp av boknings- och kassasystem har visat sig dyrt och krävde annonserad upphandling. Planerad 

öppning har därför flyttats från 15 december 2021 till kvartal ett 2022. 

Organisera en framtida vuxenutbildning 

Gemensam verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen tillträdde sin tjänst i juni. 

Samarbetet med gymnasiet har därmed under hösten börjat ta form, främst genom utveckling av 

lärlingsvux och validering. Närmare och tätare samarbete är en målbild för både vuxenutbildningens 

olika delar, samt för vuxenutbildning och gymnasieskola. 

Organisationsöversyn komvux 

Komvux har ändrat sin ledningsorganisation och istället för biträdande skolledare har en 

kvalitetsutvecklare rekryterats av rektor. Kvalitetsutvecklare tillträdde sin tjänst i augusti. 

Rutiner för övergång 

Samarbete har inletts för att förenkla övergångar mellan gymnasiets introduktionsprogram och 

Vuxenutbildningen för att förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja studier på gymnasienivå. 

Tillträdande chef för Yrkeshögskola startade sin tjänst i juli och har utöver grunduppdraget även ansvar 

kopplat till gymnasieskolans verksamhet, bl.a. gällande lärlingsutbildningar för vuxna. 

Språkutvecklande insatser 

Under våren har två SFI-lärare från Vuxenutbildningen planerat och till viss del genomfört 

språkutvecklande insatser på arenorna. Lärarna har dels haft samtal med arbetsledarna i syfte att 

samarbeta kring språkträning i det praktiska arbetet på arenorna, dels med deltagarna för att 

synliggöra deras behov. Ett klassrum har ställts iordning, vilket ska ge deltagare möjlighet att studera 

SFI på plats. Lärarna har varit ute i arbetsgrupperna och deltagit i möten och för att ge stöd till 

arbetsledarna kring ett språkutvecklande arbetssätt. Pandemin har inneburit en försenad start. 

Vuxenutbildning planerar därför att komma igång med språkträning under 2022. 

Öka utbudet av eftergymnasial utbildning 

Genom samarbeten mellan Lärcentrum och yrkeshögskolor i övriga delar av landet kunde under hösten 

erbjudas distansplatser för kommuninvånare på två nya yrkesutbildningar: Skärgårdskapten i 

samarbete med Marina läroverket i Stockholm, och Trafiklärare i samarbete med Yrkesakademin i 

Östersund. Båda utbildningarna fyllde de platser som var reserverade för Lärcentrum. 

Härnösands Yrkeshögskola i egen regi ansökte under 2021 om att få starta utbildningarna 

Affärsutvecklare besöksnäring, Specialistutbildad undersköterska, hälsa samt re- och habilitering, 

Stads- och landsbygdsodlare, Drifttekniker Kraft & Värme, Montageledare solel, samt 

Underhållstekniker inom processindustrin. 
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Även personer som bor i andra delar av landet har sökt och fått platser på utbildningarna via de 

distansplatser som funnits på Lärcentrum. 

Planering görs för att förbättra gamla, och söka nya Yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolan 

samverkar med kommunikationsavdelningen för att utveckla sin marknadsföring och matchning med 

studerande. Detta utvecklingsområde ses som viktigt inför nästa års satsning för att åter vara igång 

med uppdragsutbildningar efter pandemin. 

En översyn av arbetsmetoden för om- och nysökningar av yrkeshögskoleutbildningar har gjorts. Tanken 

i detta är att flödesscheman ska säkerställa att allt gällande ansökningar utförs i rätt tid och att inget 

missas. Avsiktsförklaringar och planering måste starta i rätt tid för att få en ansökan av bra kvalitet, 

vilket innebär att chansen är större att få en ansökan godkänd från Myndigheten för Yrkeshögskolan. 

Administrativa rutiner 

Ett arbete med att se över Vuxenutbildningens administrativa rutiner och organisation påbörjades 

under hösten och löper på under nästa år. 
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5 Ekonomisk uppföljning 

5.1 Utfall 
Nämndens utfall (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 

 2020 2021 2021 2021 

Intäkter 142,1 168,1 140,5 27,6 

- skattemedel 58,0 58,0 58,0 0,0 

- interna intäkter 8,5 16,5 3,1 13,4 

- externa intäkter 75,6 93,7 79,4 14,3 

Kostnader -137,1 -168,4 -140,5 -27,9 

- köp av huvudverksamhet -4,4 -5,8 -6,3 0,5 

- personal -101,3 -124,7 -104,6 -20,1 

- lokalhyra -8,7 -8,8 -10,0 1,2 

- avskrivningar -0,6 -0,8 -0,5 -0,3 

- övriga kostnader -22,0 -28,2 -19,1 -9,1 

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

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 0,3 mnkr vid 2021 års slut. Utfallet per den sista 

december skiljer sig mycket i jämförelse med föregående månads utfall som pekade på ett överskott 

på 3,9 mnkr. Differensen förklaras främst av att äskade medel avseende satsningen för minskad 

arbetslöshet var resultatförda (7,8 mnkr) medan motsvarande uppstartskostnader för projekten ännu 

inte var det. 

De poster som avviker mycket i jämförelse med årsbudgeten är interna- och externa intäkter, 

personalkostnader och övriga kostnader. 

Interna intäkter är 13,4 mnkr högre än budgeterat vilket förklaras av att äskade medel (7,8 mnkr) 

avseende satsningen för minskad arbetslöshet tillkommit, men också utav högre försäljningsintäkter 

mellan Arbetslivsförvaltningen och övriga förvaltningar inom Härnösands kommun. 

Externa intäkter är 14,3 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror främst på att nämnden 

sysselsatt ett högre antal BEA-anställda (192 stycken årsarbetare) än vad som var budgeterat för 

perioden (129 stycken årsarbetare). Detta genererar högre personalkostnader, men även högre 

externa intäkter i form av lönestöd från Arbetsförmedlingen. Arbetslivsnämndens intäkter består till 

65,5% av övriga intäkter (externa- och interna intäkter) och till 34,5% av skattemedel. 

Personalkostnaderna är 20,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. Budgetavvikelsen förklaras 

främst utav ett högre antal BEA-anställda inom verksamhetsområdet arbete o integration än vad som 

var budgeterat för perioden. Satsningen för minskad arbetslöshet har också bidragit till högre 

personalkostnader, då nya tjänster tillkommit för att kunna starta upp och bedriva de nya projekt och 

arenor som innefattas av satsningen. Viktigt att tillägga är att budgetavvikelsen för personalkostnader 

vägs upp av externa- och interna intäkter. För BEA-anställda får nämnden som tidigare nämnt externa 

intäkter från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag och för de nya tjänsterna som uppstått till följd 

av satsningen för minskad arbetslöshet får nämnden interna intäkter i form av äskade medel under 

2021. 

Övriga kostnader avviker med 9,1 mnkr från budget, varav 6,4 mnkr återfinns hos arbete o integration, 

1,5 mnkr återfinns hos förvaltningsledningen och 1,0 mnkr återfinns hos vuxenutbildningen. Inom 

verksamhetsområdet arbete o integration beror budgetavvikelsen främst på diverse 
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uppstartskostnader för de nya arenorna avseende satsningen för minskad arbetslöshet. Dessa 

uppstartskostnader vägs upp av äskade medel. Förvaltningsledningens budgetavvikelse förklaras av 

högre kostnader än budgeterat för den konsult som hyrts in under året som stöd för rektor i avsaknad 

av verksamhetschef och för annonsering av vakantsatta tjänster. Inom verksamhetsområdet 

vuxenutbildningen avviker posten övriga kostnader med 1,0 mnkr från budget och beror främst på 

högre konsultkostnader för köp av utbildning samt högre kostnader för annonsering av utbildningar. 

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 
Utfall per ansvarsområde 
(mnkr) 

Utfall Utfall varav 
skattemedel 

varav intäkter varav kostnader 

 2020 2021 2021 2021 2021 

Arbetslivsnämnd 0,4 0,3 1,0 0,0 -0,7 

Förvaltningsledning -0,3 1,7 13,3 1,7 -13,4 

Arbete o integration 0,8 -0,5 21,6 87,5 -109,6 

Vuxenutbildning 4,2 -1,7 22,1 21,0 -44,7 

Resultat 5,0 -0,3 58,0 110,1 -168,4 

Nämndens överskott på 0,3 mnkr beror på lägre kostnader för ledamöterna än budgeterat. 

Förvaltningsledningens överskott på 1,7 mnkr förklaras såväl utav högre intäkter som utav lägre 

kostnader än budgeterat för perioden. Kostnaderna för personal är lägre än budgeterat vilket förklaras 

av att ledningen budgeterat för en vakant tjänst (validering) som ännu inte tillsatts. Intäkterna från 

försäljningsverksamhet är högre än budgeterat (ledningen har inte budgeterat för intäkter från 

försäljningsverksamhet), vilket förklaras av att Lärcentrum mottagit ersättning för uthyrning av 

utbildningsledare till annan aktör, avtalet tecknades under 2021 och fanns således inte med i 2021 års 

budget. 

Arbete o integration uppvisar ett underskott på 0,5 mnkr. Inom verksamhetsområdet arbete o 

integration är det endast arenaverksamheten som uppvisar underskott (3,7 mnkr), övriga delar av 

verksamhetsområdet uppvisar överskott. Underskottet hos arenaverksamheten beror på lägre 

försäljningsintäkter (1,9 mnkr), högre personalkostnader (2,0 mnkr) och högre övriga kostnader (1,2 

mnkr) än budgeterat för perioden. Flera arenor har på grund av pandemin inte kunnat bedriva sin 

verksamhet i samma utsträckning det var budgeterat för, vilket har genererat uteblivna 

försäljningsintäkter. Högre personal- och övriga kostnader än budgeterat förklaras som tidigare nämnt 

av ökade kostnader till följd av satsningen av minskad arbetslöshet. 

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 1,7 mnkr. Inom verksamhetsområdet 

vuxenutbildningen är det endast Yrkeshögskolan som uppvisar ett överskott (1,3 mnkr). Komvux 

uppvisar ett underskott på 2,0 mnkr. Underskottet hos Komvux beror främst på att kostnaderna för 

köp av huvudverksamhet (i detta fall köp av utbildning) är 1,8 mnkr högre än budgeterat. Komvux har 

haft ett högre elevantal på de gymnasiala kurserna än vad som var budgeterat för perioden, vilket 

förklarar varför kostnaderna för köp av utbildning ökat. Dessutom har ett nytt avtal tecknats med en 

ny aktör. Det gamla avtalet har fortlöpt parallellt med det nya till dess att eleverna avslutat sin 

påbörjade utbildning hos den tidigare aktören. Uppdragsutbildningen uppvisar ett underskott på 1,0 

mnkr och beror på lägre försäljningsintäkter (0,9 mnkr). Underskottet är direkt förenligt med 

pandemin, eftersom att verksamheten inte har kunnat arrangera sina utbildningar i samma 

utsträckning det var budgeterat för. 
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Satsning för minskad arbetslöshet 

Ändamål (mnkr) Äskade medel Redovisade medel 

Re:Store Höga kusten 2,7 2,7 

Fritidsbanken 0,3 0,3 

Murberget 0,9 0,9 

Slöjdprojektet 0,5 0,2 

Stadsnära odling 2,8 2,3 

Vårdlärare 0,2 0,2 

Språkstödjare 0,4 0,3 

Summa: 7,8 7,0 

Under 2021 har nya projekt och arenor startats upp med anledning av satsningen för minskad 

arbetslöshet. Syftet är att sysselsätta fler personer och minska arbetslösheten inom Härnösands 

kommun. På sikt ska satsningen också innebära minskade kostnader för Socialförvaltningen. 

Arenaverksamheten och Komvux är de verksamheter inom Arbetslivsförvaltningen som omfattats av 

denna satsning. 

Tabellen ovan visar de ekonomiska aspekterna av satsningen, äskade- och redovisade belopp per 

ändamål. De fem första raderna i tabellen visar nya projekt och arenor inom arenaverksamheten. De 

två nedersta raderna avser en ny vårdlärare och två stycken nya språkstödjare, vilka anställdes i augusti 

och i september på Komvux. 

I april beslutade Kommunfullmäktige om att avsätta äskade medel (upp till 10,0 mnkr) och att 

Arbetslivsförvaltningen kunde ta medel i anspråk efter ansökan hos Kommunstyrelsen under 

resterande del av 2021. Den första ansökan hos Kommunstyrelsen ägde rum i september och den sista 

i oktober. 

Till och med december månad har nämnden lyckats upparbeta kostnader om 7,0 mnkr för att 

möjliggöra uppstart av projekten. Detta innebär att dessa uppstartskostnader för projekten inte 

kommer att belasta 2022 års budget, vilket det inte heller är budgeterat för. 

5.2 Investeringar 
Investeringmedel (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 

 2020 2021 2021 2021 

Investeringsmedel 
Arbetslivsförvaltningen 

1,9 1,9 1,5 0,4 

Totalt 1,9 1,9 1,5 0,4 

Investeringsbudget för arbetslivsnämnden var 1,5 mnkr och utfallet pekar på en negativ 

budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Utfallet för 2021 på 1,9 mnkr är detsamma som i fjol. 

Förvaltningsledningen har under året investerat i hjärtstartare till Johannesbergshuset. 

Övriga investeringar har gjorts inom verksamhetsområdet arbete o integration. Lokaler har rustats upp 

för utökade verksamheter och maskiner har köpts in för att kunna bibehålla verksamheter. 



 

Arbetslivsnämnd  Verksamhetsberättelse 2021  Påbörjad  24 [26] 

6 Internkontroll 
Kontrollmoment Resultat 

Risk att samverkan inte kan genomföras pga. förändringar inom berörda myndigheters uppdrag och 
organisation och som innebär att individer inte kan erbjudas ett sammanhållet stöd, vilket kan leda till 
längre tid för individen att närma sig egen försörjning. 

Samarbete med myndigheter Kontrollmomenten visar att det finns brister i 
samarbetet mellan berörda myndigheter som ingår i 
Arbetsmarknadstorget 

Beskrivning: 
Hantering av övergripande frågor, förändringar och nya bestämmelser som påverkar myndigheternas 
förutsättningar till samverkan i Arbetsmarknadstorget. 

Risk att målgruppen inte kan ta del av yrkeskurser pga ohälsa eller språkliga hinder, vilket leder till 
svårighet att närma sig ordinarie arbetsmarknad 

Anpassning av utbildningsmaterial Kontrollmomentet visade det saknas anpassningar 
för nyanlända deltagare som har svårt att klara 
svenska språket. 

Beskrivning: 
En stor andel utrikes födda deltagare har behov av språkutvecklande insatser för att kunna närma sig egen 
försörjning och behöver därför utbildningsmaterial är anpassade till deras förutsättningar och behov. 

Risk att yrkeshögskoleutbildningar som lockar flest elever inte beviljas av MYH pga myndighetens urval, 
vilket kan leda till att utbildningar inte kan genomföras. 

Inskickade ansökningar Kontrollmomentet visade att det finns en svårighet 
att få in tillräckligt många avsiktsförklaringar från 
berörda branscher inom utsatt tid. 

Beskrivning: 
Ansökan utgår från de utbildningar som efterfrågas av arbetslivet lokalt och regionalt. 
Antalet inskickade ansökningar av god kvalitet, varav en viktig del är antalet företag som stöttar ansökan 
genom en avsiktsförklaring. 
Avsiktsförklaringen innehåller uppgifter om hur organisationen kan medverka i utbildningen vad gäller t ex 
utformade av utbildningens upplägg och innehåll, anställningsbehov, antal LIA-platser för studerande samt 
medverkan i sökt utbildning genom ledningsgrupp, lokaler, material och utrustning eller på annat sätt. 

Risk för få sökande till beviljade YH-utbildningar pga otydlig marknadsföring, felaktig utbildningsform eller 
bristande intresse för utbildningen hos målgruppen, vilket kan leda till kompensbrist hos arbetsgivare i 
regionen 

Plan för marknadsföring Kontrollmomentet visar att Yrkeshögskolan saknar 
en aktuell marknadsföringsplan 

Beskrivning: 
Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att göra yrkeshögskolans utbildningar kända på 
arbetsmarknaden och bland allmänheten. Detta är ett ansvar som delas med den som är 
utbildningsanordnare. 
Marknadsföring av Yrkeshögskoleutbildningar sker enligt de rekommendationer som finns på 
Yrkeshögskolan webbplats: Marknadsföra utbildningar, www.myh.se/yrkeshogskolan/for-
utbildningsanordare/marknadsfora-utbildning 

Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 

Etablera arbetsmarknadstorg 

Samverkansförutsättningar hanteras i styrgruppen 2021-06-01  
Beskrivning: 
I styrgruppen för arbetsmarknadstorget ingår representanter ifrån socialförvaltning, arbetslivsförvaltning, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, HNEF och samordningsförbundet Härnösand/Timrå. Styrgruppen 
har månatliga möten och ska då lyfta förändringar som påverkar samarbetet eller samlokaliseringen. 
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Samarbete på organisations- och handläggarnivå 2021-11-26  
Beskrivning: 
Utveckling av Arbetsmarknadstorgets samarbete genom möten med berörda myndigheter på både 
organisations- och handläggarnivå. 

Utveckla arenorna 

Modell för språkutveckling 2021-11-26  
Beskrivning: 
Modell för att genomföra språkutveckling för deltagare som är placerade på arbetsträning inom 
Resursgruppens verksamhet. 

Öka utbudet av eftergymnasial utbildning 

Flödesschema ansökningsförfarandet 2021-11-24  
Beskrivning: 
Översyn av arbetsgången vid ansökningsförfarandet samt tydliggöra rutiner eller förändra arbetssättet för 
att säkerställa antalet ansökningar med god kvalitet. 

Öka utbudet av eftergymnasial utbildning 

Upprätta en marknadsföringsplan 2021-11-24  
Beskrivning: 
Marknadsföringen utförs i nära samarbete med kommunikationsavdelningen. Innehållet i broschyrer, 
produktblad samt reklam ses över för att få ett innehåll som förstås av alla. En marknadsföringsplan 
upprättats och följs upp för året. 

Uppföljning av marknadsföringsplan 2021-11-26  
Beskrivning: 
Marknadsföringsplanen följs upp och revideras årligen, samt löpande vid behov. 
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7 Förväntad utveckling 
Lärcentrum fortsätter att utveckla samarbeten med andra utbildningsanordnare och knyter till sig fler 

distansutbildningar för våra kommuninnevånare att studera. 

Modellen för validering fortsätter att utvecklas och några pilotprojekt är planerade under året. 

Uppstarten av nya uppdragsutbildningar ska sjösättas så snart pandemin klingar av. Planering pågår 

också för att hitta nya samt förbättra gamla Yrkeshögskoleutbildningar. En stor satsning på 

marknadsföring av detta förbereds i samarbete med kommunikationsavdelningen. 

Planering pågår för att utveckla konceptet med Lärlingsvux i samarbete med arenaverksamheten. 

Arbetet med att hitta nya serviceuppdrag för arenorna är en ständigt pågående process och en 

förutsättning och viktig framgångsfaktor för att kunna skapa sysselsättning för de människor som står 

längst ifrån arbetsmarknaden. 

Tvätteriet börjar leverera tvätt till kommunens äldreomsorg från och med den 1 april och bidrar 

därmed till viktig sysselsättning med 20 nya platser. 

Arena trädgård etableras inom projektet stadsnära odling. 
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§ 4 Dnr 2022-000002 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till Verksamhetsberättelse 2021,  

att lägga redovisningen över resultatuppdrag till handlingarna,  

att lägga redovisningen över de nämndspecifika arbetsmiljömålen till 
handlingarna,  

att lägga redovisade årsuppföljningar till handlingarna, samt 

att Verksamhetsberättelsen delges Kommunfullmäktige.             

Bakgrund 
Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats enligt 
anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I 
verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, händelser av väsentlig 
betydelse under året samt förväntad utveckling kommande år. Avsnittet 
resultatuppdrag och nämndspecifika mål presenterar utfall på de indikatorer 
som rör förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet 
på drift och investeringar 

Även verksamhetsåret 2021 har i många avseende varit ett extraordinärt år, 
med en Covid 19 pandemi som fortsatt att påverkat stora delar av nämndens 
verksamheter på ett mycket påtagligt sätt. Året har både inletts och avslutats 
med relativt hög smittspridning och extraordinär belastning på främst 
nämndens delar som innefattar vård och omsorg.  

Förvaltningen har under 2021 startat upp arbetet med att kunna erbjuda 
samtliga anställda rätt till heltid. Det arbetet beräknas kunna vara fullt 
genomfört under fösta halvan av 2022.  

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 44,8 mnkr för 2021, 
vilket motsvarar 6,2 % av nämndens årsbudget. I detta inkluderas att 
nämnden har haft både omfattande intäkter och utgifter högre än budgeterat. 
Av nämndens underskott beror minst drygt 26 mnkr på kostnader kopplade 
till den fortgående Covid pandemin.   
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Socialt perspektiv 
Socialnämndens arbete bedöms ha haft stor påverkan på de medborgare som 
har sökt nämndens stöd utifrån behov kopplade till deras livssituation.  

Ekologiskt perspektiv 
Inom detta område kan nämnas bl.a. att nämnden har genom medveten 
hantering av avfall som kan medföra risk för smittspridning, haft en 
förebyggande påverkan på miljön. Nämnden har även initierat att 
hanteringen av nämndens bilpark skall ske centralt i kommunen för ett 
effektivare nyttjande i de verksamheter där bil behöver användas. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Socialnämnden har ett underskott mot budget på 44,8 mnkr för 
driftsbudgeten. Av detta är drygt 26 mnkr relaterade till den pågående Covid 
pandemin. Ett så stort underskott har naturligtvis negativ påverkan på 
kommunens samlade resultat, och är ett åtgärdsområde som behöver ha 
fortsatt starkt fokus.  

Ur ett juridiskt perspektiv bedöms nämnden hanterat enskilda ärenden och 
andra juridiska processer inom gällande lagstiftning och rättspraxis.         

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2021. 

Socialförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2021. 

Socialförvaltningen, Uppföljning intäkter, kostnader december 2021. 

Socialförvaltningen, Uppföljning volymökningar december 2021. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse – Ekonomiskt bistånd T3 2021. 

Socialförvaltningen, redovisning – Ekonomiskt bistånd T3 2021. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse – Vuxna placeringar T3 2021. 

Socialförvaltningen, redovisning – Vuxna placeringar T3 2021. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse – Ekonomiskt bistånd helår 2021. 

Socialförvaltningen, redovisning – Ekonomiskt bistånd helår 2021. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse – Vuxna placeringar helår 2021. 

Socialförvaltningen, redovisning – Vuxna placeringar helår 2021. 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse – Barn- och familjeenheten T3 och 
helår 2021. 

Socialförvaltningen, redovisning – Barn- och familjeenheten T3 och helår 
2021.                                   

______                                          
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 
Socialnämndens övergripande uppgift är att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten 
bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns 
insatser som inte styrs av lag men har en god inverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrd 
verksamhet. 

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom socialtjänstlagen (SoL), lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personlig assistans som utförs 
med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Socialtjänst avser även handläggning av 
ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken. 

Med kommunal hälso-och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i 
vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt hälso- och 
sjukvårdslagen för hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter 
samt även för hemsjukvård i ordinärt boende. 

Socialförvaltningen har fyra verksamhetsområden, individ och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt 
boende inklusive hälso- och sjukvård samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även 
en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
Utöver dessa områden finns myndighetsutövning, olika stöd- och utvecklingsfunktioner samt 
administration och nämndsekretariat. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det 
kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår 
de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då 
det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt 
prognos), i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsplan Delårsrapport 
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2 Händelser av väsentlig betydelse 
2021 har till stor del handlat om Covid-19 pandemin, vaccinationer och rekommendationer på 
nationell och lokal nivå. Ett stort antal misstänkt smittade har hanterats även om antalet bekräftade 
fall minskat i takt med att fler blivit vaccinerade. Pandemin påverkar den samhällsekonomiska 
utvecklingen, kommunernas skatteunderlag, arbetsmarknaden och sysselsättning, näringslivet och 
företagarnas möjligheter att driva sina företag under pandemin och kraft att återhämta sig. Den 
regionala vården har fått göra tuffa prioriteringar och har varit hårt belastad, vilket i sin tur skapar en 
vårdskuld som på sikt förespås följas av en preventionsskuld. Socialförvaltningen har utifrån pandemin 
i likhet med vården en omsorgsskuld. Många i hjälpbehov har valt att avstå från att söka hjälp eller 
tackat nej till insatser utifrån rädsla för att bli smittade. De anhöriga har tagit ett extra stort ansvar för 
att möjliggöra detta. Till detta ska även pandemiåtgärder läggas, i form utav stängda dagverksamheter, 
mötesplatser, växelvård, anhöriggrupper och stödgrupper (anhöriggrupper och stödgrupper har under 
året kunnat vara öppna till viss del stundom då pandemin varit i lugnare skeden för att sedan åter 
stängas i samband med ökat pandemiskt utveckling). När nu pandemin pågått så pass lång tid ser 
förvaltningen ett ökat tryck på särskilt boende. Det får man tolka som att anhöriga och enskilda i allt 
större utsträckning inte längre kan avstå hjälpinsats. Under våren 2021 återinrättade 
socialförvaltningen ett Covid – team som tog hand om misstänkt smittade och smittade i ordinärt 
boende. Denna åtgärd har bidragit till att fler medborgare kunnat känna sig trygg med hemtjänsten 
och kanske i mindre omfattning tackat nej till nödvändiga insatser i rädsla för att bli smittade av Covid-
19. Detta Covid - team avslutades då pandemin blev något lugnare. Anhörigstödet har arbetat extra 
mycket med telefonstöd, bland annat genom att ringa upp deltagare i grupper regelbundet. 
Anhörigstödet har till största del handlat om konsekvenser av pandemin, tex att anhöriga tagit ett stort 
ansvar, social isolering etc. Ohälsan hos anhörigvårdarna har ökat under pandemin. 

På individnivå har allt sammantaget bland annat resulterat i rapporter om ökad psykisk ohälsa, längre 
väntetider inom vården, fler i arbetslöshet och fler långtidsarbetslösa, negativ påverkan i 
kunskapsutvecklingen för barn och ungdomar när utbildningen genomförs på distans, upplevd 
ensamhet, isolering och oro. (Källa: SKR). För Socialförvaltningen kan pandemin ge ökat behov av 
stödinsatser till barn och ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. När det gäller dessa parametrar har 
förvaltningen inte kunnat se någon massiv ökning i behovet av stöd till barn utifrån pandemin. Inte 
heller behovet av ekonomiskt bistånd har ökat. Faktum är att trenden är fortsatt minskande avseende 
målgruppen med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Dessa aspekter är dock viktiga att ta med i 
verksamhetsberättelsen då de kan komma att påverkas av pandemins mer långvariga effekter. 

Pandemin har påverkat kommunen och Socialförvaltningen i stor utsträckning under 2021. Ett stort 
arbete har skett med att säkerhetsställa behov av skyddsutrustning och planera kring vaccinationer av 
de mest sårbara grupperna. Detta resulterade bland annat i att kommunen höll återkommande 
samverkansmöten mellan Regionen, Hälsocentralerna, privata hemtjänstaktörer och 
Socialförvaltningen. Vaccinationerna har visat sig ha mycket bra effekt och tydligt förhindrat svår 
sjukdom och för tidig död i sårbara grupper. För Socialnämnden kostar pandemin fortsatt mycket 
resurser i form av personal och skyddsutrustning. Nämnas bör att förvaltningen har erhållit mycket 
värdefullt stöd från andra förvaltningar och kommunkoncernen, detta har varit oerhört värdefullt för 
förvällningens förmåga att möta och lösa pandemins utmaningar. Försiktighetsprinciperna fortsätter 
att gälla och vid misstanke om smitta agerar förvaltningen som om det är bekräftad smitta. 

Socialförvaltningen har under 2021 startat upp heltid som norm inom verksamhetsområden Särskilt 
boende, hemtjänst och omsorg om funktionsnedsatta. Detta via pilotverksamheter. 
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Heltidsinförandet som norm kräver mycket planering och omställning. Förhoppningen är dock att det 
ska medföra bättre förutsättningar för ökad personalkontinuitet i verksamheterna och göra arbeten 
mer attraktiva. Vilket är viktigt då den framtida utmaningen är att kunna rekrytera kompetent 
personal. Äldreomsorgslyftet för att öka kompetensen hos förvaltningens personal har startat och ett 
stort antal personal tar del av denna kompetenshöjning. 

God och Nära vård 

Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet. Den är inriktad på att lösa olika typer av medicinska 
tillstånd. Verksamheter specialiseras i sina inriktningar. I takt med att allt fler lever med kroniska 
tillstånd träffar sjukvården och omsorgen inte alltid rätt. Helheten runt den enskilda patientens behov 
riskeras att gå förlorad eller åtminstone inte bli sedd fullt ut. Därför är Nära vård reformen viktig. Hela 
vårdkedjan måste ses över och ställas om, inte minst för att kunna hantera de demografiska 
utmaningarna som finns. Organisationsförändringar är dock inte ett huvudfokus för Nära vård utan det 
handlar om samverkan och sammanhållen vård och omsorg utifrån befintliga organisationer. Nära vård 
ska utgå från patientens behov och vård och omsorg ska anpassas till patientens/medborgarens behov. 
Ambitionen är vidare att den enskilde på ett mer tydligt sätt ska vara medskapare av vård och omsorg. 
För alla inblandade aktörer handlar det bland annat om att stötta patienter/medborgare till att kunna 
sköta sin egen vård och omsorg i så stor utsträckning som möjligt. För att kunna möta upp enskildas 
helhetsbehov behöver samverkan mellan olika aktörer som bedriver vård och omsorg bli än bättre. En 
del i detta är att se över fragmenteringen av vård och omsorg som finns. Utgångspunkten ska vara 
patienten/medborgaren och inte i första hand organisationernas förutsättningar. Nära vård omfattar 
all hälso- och sjukvård i Sverige. Socialförvaltningen har anställt en projektledare som ska hålla ihop 
förvaltningens arbete med Nära vård. Förvaltningsledningen har gått SKRs ledarskapsutbildning i 
omställningen till God och Nära vård. Under våren har det interna arbetet präglats av att berätta vad 
God och Nära vård innebär i förvaltningens organisation. Vidare har mycket samverkan skett med 
länets övriga kommuner, regionen och SKR. Det är viktigt med dessa samverkans forum då en av de 
största utmaningarna i strävan efter en God och Nära vård handlar om förändring av kultur. 
Verksamheter måste se bortom traditionella uppgifter och se hur man på bästa sätt kan anpassa vård 
och omsorg till medborgare. Syftet är att på kostnadseffektivt sätt göra vård och omsorg mer tillgänglig 
och mer personcentrerad. I detta är hälsoförebyggande arbete viktigt. Här sker samverkan mellan 
aktörerna. Vidare sker satsningar på förebyggande åtgärder inom förvaltningen. 
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3 Resultatuppdrag och nämndspecifika mål 
Mått Mål 2021 Senaste 

utfall 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Resultat 

2018 
Resultat 

2017 
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 
Andelen 
brukare 
som är 
nöjda med 
sitt 
särskilda 
boende 

79.0% 83.0% 83.0% 78.0% 88.0% 89.0% 

Kommentar: 
Försening av undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2021. Socialstyrelsen arbetar med att 
upphandla en leverantör som ska hjälpa oss att göra undersökningen. Resultaten av undersökningen 
publiceras preliminärt i maj 2022. 
Utifrån att brukarundersökningens resultat 2021 inte kan redovisas så går det inte att visa något resultat för 
2021. 
Därför följer här resonemang: En rad aktiviteter har gjorts för att möta upp anhöriga inom SÄBO, via 
läsplattor etc, Däremot har förvaltningen uppmanat att anhöriga inte ska komma på besök om de har 
förkylningssymtom och genomföra besök i brukares lägenhet. Dessa regler har uppskattas av många 
anhöriga och ett fåtal har tyckt att det varit mindre bra. När det gäller nöjdhet på SÄBO är det nog så att 
många av de svar som ges i brukarundersökningen ges av anhöriga och inte av brukare. Detta är i sig ett 
problem då man vet att detta genererar sämre resultat. Brukarna själva uppskattar aktiviteter och 
underhållning för att göra vardagen mer givande. Utifrån pandemin har det varit svårt med gruppaktiviteter 
och underhållning utifrån risk för smitta. Verksamheten har försökt möta upp detta med aktiviteter 
avdelningsvis och utifrån aktivitet utomhus (mindre risk för smitta). Underhållning har bland annat skett 
utanför boenden. 
Corona pandemin har påverkat verksamheten och brukarna i stor utsträckning. Vilket bland annat innebär 
att det är svårt att veta om nöjdheten hade varit som ett normalår även om vi fått resultat på 
brukarundersökningen. 
För 2020 visade Särskilt boende ett bra resultat på nöjdhet. Resultatet för 2020 var i överkant inom länet. 
Andelen 
brukare 
som är 
nöjda med 
sin 
hemtjänst 

91.0% 84.0% 84.0% 87.0% 90.0% 90.0% 

Kommentar: 
Försening av undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2021. Socialstyrelsen arbetar med att 
upphandla en leverantör som ska hjälpa oss att göra undersökningen. Resultaten av undersökningen 
publiceras preliminärt i maj 2022. 
Inom hemtjänsten var nöjdheten mindre bra 2020. Trenden har varit fallande då det gäller nöjdhet. Däremot 
har man låg personalkontinuitet. Då det gäller personalkontinuitet sticker Härnösands hemtjänst ut 
nationellt på ett positivt sätt. 
Utifrån att resultat från brukarundersökningen saknas är det svårt att veta hur nöjdheten ser ut. 
Därför följer här resonemang: Inom hemtjänsten har man bland annat köpt in läsplattor för att möjliggöra 
kontakt med anhöriga för brukarna, vilket varit bra då besök inte kan ske på samma sätt av anhöriga. 
Förvaltningen har uppmanat att anhöriga inte ska komma på besök om de har förkylningssymtom. Många 
brukare och anhöriga som stått inför att söka hemtjänstinsatser har undvikit det (ser denna trend i hela 
Sverige), utifrån rädsla för smitta. I Härnösand skapades ett specifikt Covid team som tog hand om 
hemtjänstärenden vid misstanke och vid konstaterad smitta av Covid-19. Detta team var aktivt då smittan 
var hög. Teamet och det faktum att det fanns gjorde att brukare kunde känna sig mer trygg om de fick smitta 
och om de inte hade det (vetskap om att personal i ordinarie hemtjänst endast går till brukare utan 

I 
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misstanke eller smitta). Om pedagogiken med detta Covid team blev känd för allmänheten är svårt att svara 
på, men en hel del reportage genomfördes. Uppkomsten av teamet borde kunna skapa nöjdhet och 
trygghet. 
Corona pandemin har påverkat verksamheten och brukarna i stor utsträckning. Pandemin har bland annat 
inneburit att det stundom varit väldigt svårt med sjukskrivningar inom hemtjänsten, vilket innebär att 
brukare får träffa ny personal som ersätter de sjuka. Troligen hade nöjdheten inte varit som ett normalår 
även om vi fått resultat på brukarundersökningen. 
Andelen 
vuxna med 
långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd 

0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2%  

Kommentar: 
Andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd avser 2020, detta mått har alltid ett års efter släppning. 
Resultatet är bra och till skillnad från andra jämförbara socioekonomiska kommuner har Härnösand låg 
andel som behöver långvarigt ekonomiskt bistånd. Utifrån att en pandemi råder som påverkar 
arbetsmarknaden så sticker resultatet ut positivt, även om den höga målsättningen inte nås. 

Nämnds specifika mål 2021 

Socialnämnden antog i mars nämnds specifika arbetsmiljömål. Målen är 

 Hälsa – möjliggöra för återhämtning i det dagliga arbetet. Att våra medarbetare använder sig 
av friskvårdstimme och friskvårdspeng. 

 Vi är varandras arbetsmiljö. – Det jag gör har betydelse för andra. Jag känner arbetsglädje, 
stolthet, och lust och vilja utveckla verksamheten. 

 Attraktiv arbetsgivare - Minska korttidsfrånvaro (1–14 dagar). 

Vad gäller målet ”Hälsa” och ”Vi är varandras arbetsmiljö” så kan vägledning hämtas hur målet 
uppfyllts från 2021 års medarbetarundersökning. Dock får man ta i beaktande vid tolkning av svaren 
att svarsfrekvens för socialförvaltningen var endast 47 %. 

Från medarbetarundersökningen redovisas sammanslagna procenttalet (siffra inom parantes) för de 
som svarat ”Stämmer mycket bra” eller ”Stämmer ganska bra” på respektive fråga. 

Några frågor som kan kopplas till målet Hälsa är ”Jag har ork kvar att göra andra saker efter 
arbetsdagens slut” (48 %), respektive frågan ”Jag kan använda rasten till att koppla av från arbetet” 
(51%). Dessa svar indikerar möjligheten till återhämtning är för låg, målet bör inte anses uppnått. 

Frågor som kan kopplas till målet Vi är varandras arbetsmiljö är ”Jag har en positiv känsla när jag 
kommer till jobbet” (72%), ”Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats” (79%) samt ”Jag trivs med 
mina kollegor” (89%). Dessa svar indikerar att arbetsmiljön upplevs tillfredställande, målet bör kunna 
anses uppnått. 

Målet Attraktiv arbetsgivare mätt i minskad korttidsfrånvaro ger följande resultat enligt 
ledningssystemet Hypergene. Verksamhetsåret 2021 var korttidsfrånvaron ca 4 950 dagar. Detta kan 
jämföras med år 2020 då frånvaron var ca 9 780 dagar, dvs betydlig högre. Båda dessa år har varit 
starkt påverkade av den pågående Corona pandemin. Om vi jämför med år 2019, dvs före pandemin, 
så var korttidsfrånvaron ca 6 360 dagar. Även i jämförelse med 2019 så har 2021 haft en lägre 
korttidsfrånvaro. Orsakerna till dessa skillnader mellan åren har inte djupare analyserats. Målet med 
minskad korttidsfrånvaro får ses uppfyllt. 
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4 Uppföljning av planerad verksamhet 
Utvecklings- och kunskapsstyrningsenhet 

Socialförvaltningen står inför utmaningar gällande att i högre utsträckning arbeta med arbetssätt och 
metoder som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Det finns även behov av att fortsatt 
utveckla det kvalitets- och utvecklingsarbete som sker inom förvaltningen. Enheten för Utveckling- och 
kunskapsstyrning har under 2021 tillsammans med övriga förvaltningen implementerat ett nytt 
verksamhetssystem för socialförvaltningen. Detta verksamhetssystem omfattar all journalföring, inom 
Socialförvaltningen. I det nya verksamhetssystemet används högre säkerhet genom att bland annat 
kräva två faktors inloggning (personal identifierar sig på säkert sätt varje gång de går in i systemet). 
Vidare har ett stort antal processer kartlagts för att fungera som kunskapsunderlag, utgångspunkter i 
arbetet med internkontroll samt för att hitta risker och åtgärdsbehov. Syftet med enheten är att 
förvaltningsövergripande organisera arbetet med kvalitet och utveckling för att på bästa sätt använda 
tillgängliga resurser för att möta dessa utmaningar. Enhetens ansvar är att leda, utveckla och följa upp 
det systematiska kvalitetsarbetet gällande lagstiftning och berörda IT system, arbeta med 
informationssäkerhet och att arbeta med digitalisering och välfärdsteknik. Enheten startade i mitten 
av mars 2020 och består av enhetschef, verksamhetsstrateg med IT inriktning, verksamhetsstrateg, 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare samt systemförvaltare. Under våren 2021 
har enheten utökats med en projektledare för God och Nära vård. 

Individ och familjeomsorgen 

Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd har minskat och är det lägsta under de senaste fem 
åren. Antalet hushåll som får avslag är oförändrat dvs ca 14 %. Antal barn per månad som haft föräldrar 
som beviljats bistånd har minskat. Antalet hushåll med långvarigt bistånd har varit mindre än tidigare 
år, vilket är avgörande för kostnadsutvecklingen. Orsaken till det positiva resultatet bedöms bero på 
minskad arbetslöshet, anställningar genom Arbetslivsförvaltningen och det långsiktiga systematiska 
arbetet med långvarigt bidragsberoende. En bidragande orsak är det goda samarbetet med 
vårdcentraler som inneburit att många personer fått sjukersättning i stället för ekonomiskt bistånd. 
Pandemin bedöms inte ha haft några negativa effekter på behovet av ekonomiskt bistånd. 

Andelen ansökningar om skuldsanering som Härnösands kommun skickat in till Kronofogden har 
minskat från 64 år 2020 till 54 år 2021 men rådgivning gällande budget och skulder har ökat betydligt. 

Antalet aktualiseringar totalt 555 aktualiseringar från Polis, sjukvård och den enskilde gällande vuxna 
med missbruksproblem har ökat med 70% 2021 i förhållande till 2020. Cirka hälften av 
aktualiseringarna leder till insatser. Under 2021 har 22 personer beviljats placeringar på institution 
vilket innebär några fler placeringar än 2020. Cirka en tredjedel av de personer som beviljats 
behandling på institution har blivit drogfria. 

Aktualiseringar gällande våld i nära relation minskade från 53 personer 2020 till 46 personer 2021. 

Under året har Barn- och familjeenheten haft en viss ökning av antalet inkomna ansökningar och 
anmälningar samt inlett fler utredningar i jämförelse med föregående år. Våld i nära relationer är 
fortsatt en stor del av de inkomna ärendena. 

Enheten har, tillsammans med Bogårdens nystartade IHF-team (intensiv hemmabaserad 
familjebehandling), påbörjat verksamheten och insatsen IHF har beviljats från hösten 2021. Bogården 
är ett HVB hem, som tar emot barn upp till 12 år tillsammans med sina föräldrar. Uppdragen kan bestå 
av utredningar av barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Råd-, stöd-, och utbildningsuppdrag 



 

Socialnämnd  Verksamhetsberättelse 2021    8 [32] 

kring exempelvis anknytning, föräldraroll, samspel och vardagsstruktur är också vanligt 
förekommande. Bogården tar emot såväl akuta som planerade placeringar, ibland med ett visst 
skyddsuppdrag. 

Individ- och familjeomsorgen har genomfört en uppstart av ett familjebehandlingsteam under 2021. 
Tre medarbetare har under året rekryterats till teamet som alla genomgått utbildning i den metod 
(IHF=Intensiv hemmabaserad familjebehandling) som teamet arbetar efter. Behandlingsinsatsen syftar 
till att stärka föräldraförmåga, identifiera och konkretisera eventuellt fortsatt stödbehov, samt minska 
onödiga placeringar. Implementeringsprocessen har gått smidigt, behandlingsinsatserna inleddes i 
september och går nu för fullt med positiva signaler från såväl personal som berörda familjer. 

Enheten har också haft fokus på förebyggande och uppsökande arbete 0–18 år i samverkan med andra 
aktörer. Bland annat har arbetet med att utveckla Familjecentralen påbörjats, det har också startats 
upp två HLT-team (Hälsa lärande och trygghet) tillsammans med skolan och regionen inom ramen för 
nationella TSI-projektet (Tidiga samordnade insatser) samt utvecklat fältarbetet, bland annat genom 
att rikta verksamheten även till målgruppen barn i årskurs 6. 

Trycket ökar på verksamheten för varje år och för att kunna erbjuda stödinsatser till barn, unga, 
familjer och vuxna som lever i utsatta miljöer samt arbeta förebyggande och uppsökande krävs 
kontinuerliga utbildningsinsatser och tillräcklig bemanning. 

Hemtjänst 

Äldreomsorgslyftet har startats upp under våren vilket har bidragit till att höja kompetensen inom 
verksamheten. Satsningen skall leda till att fler skall kunna utbilda sig till vårdbiträden respektive 
undersköterskor. I de statliga bidragen ingår villkoret att de som erbjuds utbildning även skall erbjudas 
en tillsvidareanställning på heltid. 

I början av juni har två hemtjänstgrupper startat som pilotgrupper i införandet av heltider. Alla 
medarbetare ska framåt erbjudas heltid och nya arbetssätt med bemanningsplanering och 
schemaläggning ska testas i piloterna. Totalt har Socialförvaltningen 6 piloter som ska testa heltid som 
norm. 

Under våren har planering skett för att arbeta med BPSD inom hemtjänsten. Metodiken har testats i 
vissa grupper. Utbildning i metodiken har startats och en hemtjänstgrupp är utbildad. Förhoppningen 
är fortsatt utbildning då pandemin så tillåter. 

Pandemin har inneburit en hög belastning på medarbetare och chefer inom hemtjänsten. Detta har 
generat trötthet och sjukskrivningar. 

Behoven av insatser hos medborgare har ökat drastiskt under 2021. Det beror säkert på den 
omsorgsskuld pandemin medfört, dvs att medborgare avvaktat att söka insatser för att sedan söka 
insatser utifrån stora omsorgsbehov. Den äldre befolkningen ökar och allt fler planeras hem snabbt 
från sjukhusvård. 

Särskilt Boende 

Personer i väntan på särskilt boende har under året varierat mellan 26–36 personer med ej verkställda 
biståndsbeslut, det som brukar benämnas som kön till särskilt boende. Denna kö föranledde en 
utredning om fler platser till Särskilt boende i Härnösands Kommun. Under 2021 fattade 
Socialnämnden ett beslut om ökat antal särskilda boendeplatser för äldre, med utredningen som 
beslutsgrund. Beslut togs om att öka med 40 boendeplatser, som ska tillskapas i en nybyggnation. 
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Beslut togs även att flytta Solbackens särskilda boende in i denna nybyggnation, vilket därmed framåt 
kommer ge totalt 60 platser i det framtida nybyggda särskilda boendet för äldre. Planen är att även 
Korttidsenheten och hemsjukvården ska få sina nya lokaler i samma byggnad. Under hösten sågs ett 
stort behov av fler boendeplatser här och nu. 

Nämnden har även beslutat att nya platser skall tillskapas i tillfälliga lokaler på Artillerigatan, för att 
möta det ökade behovet. Planeringen med att tillskapa 17 nya boendeplatser på Artillerigatan (platser 
som sedan ska in i nybyggnationen) startades upp under sista delen av 2021. 

Nämndens verksamheter inom särskilt boende har varit kraftigt påverkade av Coronautbrottet och 
kommer så att vara en lång tid framåt. Fokus för arbetet under 2021 har varit att ta verksamheten 
igenom krisen på bästa och säkraste sätt både för brukare och för medarbetare. Nya medarbetare har 
introducerats och utbildats i en tid av pandemi vilket har inneburit stora utmaningar för Verksamheten. 
Nya arbetssätt och riktlinjer har tagits fram under året, vilket har påverkat hela verksamheten men har 
samtidigt inneburit ett viktigt lärande. 

Den pågående Corona pandemin har vidare fått effekten att verksamheterna inom särskilt boende har 
fått avstå från att genomföra flera av de planerade aktiviteterna under 2021, detta då det inte funnits 
möjlighet att prioritera dessa under perioden. Sätten att erbjuda aktiviteter för de brukare som bor på 
Kommunens särskilda boenden har fortsatt utvecklas och ändras utifrån de förutsättningar pandemin 
gett. 

Verksamheterna har fortsatt varit tvungna att anpassa sig till nuläget och det har fått till följd att det 
skett både en ökning av de digitala aktiviteterna i verksamheten för brukarna men även en minskning 
av andra aktiviteter utifrån krav på fysisk distansering. Nya möjligheter uppstår när nya arbetssätt 
krävs. Under 2021 har därmed arbetet fortsatt med att erbjuda utökade digitala lösningar för 
aktiviteter. Ett nytt samarbete med Biblioteket har kommit igång där den verksamheten på olika sätt 
försökt erbjuda nya lösningar för aktiviteter för de som bor på kommunens särskilda boenden under 
året. 

Nya arbetssätt för normal drift bortsett från Coronapandemin inom Särskilt boende är något som har 
pågått under året och beräknas fortsätta. Arbetet har dock fått saktas ner då pandemin har påverkat 
verksamheten i så hög grad. Planering i det dagliga arbetet samt nya aktivitetslösningar kommer att 
krävas framåt och detta arbete har pågått under 2021 men i mindre utsträckning än planerat. Frågan 
om att erbjuda aktiviteter till de som bor på Kommunens särskilda boende har varit och är framåt en 
högt prioriterad fråga. 

Ett nytt verksamhetssystem har införts under hösten. Detta har under själva införandet påverkat 
verksamheterna i hög grad, då alla medarbetare ska lära sig ett nytt system. 

Verksamheten har också tillsammans med andra samarbetspartners startat upp arbetet med Nära 
vård. Nära vård uppdraget ger nämnden och kommunen en möjlighet att förändra och arbeta fram 
nya arbetssätt i samverkan med regionens primärvård och slutenvård. 

Under året har två pilotenheter inom Särskilt boende testat införande av heltid för alla medarbetare. 
Nya sätt med schemaläggning och även arbetssätt har testats. Detta har varit ett led i förberedande 
för att brett inför heltid i alla enheter 2022. Arbetet är en gemensam kulturresa för alla medarbetare. 

Enheten Teknik och Service har stått inför nya utmaningar och behovet av utveckling och arbete med 
välfärdsteknik utvecklas snabbt. Digitalisering är en viktig del i Socialförvaltningens verksamheter för 
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att i framtiden kunna möta det ökade omsorgsbehovet. Även här har rådande pandemi haft en stor 
påverkan, då digitala lösningarna har varit en del i att försöka minska smittspridningen. 

Teknik och service har under 2021 arbetat och inför flera nya stora system och digitala lösningar: 
Installation av medicinskåp inom Särskilt boende, Installation/byte av larm inkl. tillbehör inom ordinärt 
boende, med ny systemleverantör, Installation/byte av lås inom ordinärt boende, med ny leverantör, 
Installation/Byte av larm plus tillbehör inom Särskilt boende, Installation/byte av trygghetskamera 
inom ordinärt boende, med ny leverantör. Byte av samt programmering och nedladdning av appar på 
mobiltelefoner inom Särskilt boende, ordinärt boende och LSS. 

Hälso- och sjukvård 

Arbetet med Nära vård har startats upp under 2021. Samverkan och samarbete med både regionen, 
andra kommuner samt övriga samarbetspartners inom området. 

Bemanningsfrågan har under året fortsatt varit en stor utmaning. En hög arbetsbelastning på grund av 
pandemin, samt att vaccinationerna av Covid har krävt ett ökat resursbehov. Ett arbete har pågått 
under året med att rekrytera fler sjuksköterskor för att tillsätta alla tjänster, inklusive de tjänster som 
beslutades om för ökad grundbemanning inför 2021. En förväntad effekt av en ökad grundbemanning 
är dels ett minskat vikariebehov och dels minskat behov av att anlita bemanningsföretag samt ökad 
kontinuitet vilket ger förutsättningar för högre patientsäkerhet. Året har inneburit ett stort behov av 
bemannings sjuksköterskor för att klara uppdraget, vilket har påverkat ekonomin mycket negativt. 

Coronapandemin påverkar Verksamheten mycket. Under 2021 har arbetsbelastningen för Hälso- och 
sjukvårdspersonal varit påtaglig. Detta väntas fortgår även in i 2022 En ökad bemanning krävs 
framförallt för sjuksköterskegruppen som har påtagligt ökad belastning. 

För legitimerad personal inom rehabiliteringsområdet förväntas även året 2022 innebära ökade 
rehabiliteringsinsatser för de som haft Covid-19. 

Ett analysarbete av patientsäkerheten för Särskilt boendes Hälso och sjukvård, har genomförts med 
MAS samt utvecklings- och Kunskapsstyrningsenheten . Arbetet med analysverktyget har resulterat i 
en handlingsplan. Denna handlingsplan ska tydliggöra vilka frågor och åtgärder som verksamheten ska 
prioritera och arbeta med. 

Planerade aktiviteter för 2021 såsom en utveckling i verksamheten med nya arbetssätt och ny struktur, 
har fått vänta på grund av den höga belastningen som pandemin inneburit. Planerade utbildningar 
såsom HLF, förflyttnings utbildning har fått ställas in då det inte kunnat genomföras på grund av 
pandemin. 

Kommunens verksamhet Hälso- och sjukvården rehab har arbetat med fallprevention som är ett högt 
prioriterat område, men inte in den utsträckning som planerat, på grund av pandemin. 

Omsorg om funktionshindrade 

Stödbehovsbedömning 

Verksamhetsområdet Omsorg om funktionshindrade har tillsammans med biståndsenheten arbetat 
med att starta upp implementering av metod stödbehovsbedömning. Denna metod syftar till att resurs 
tillsätta med personal, då med bakgrund av brukarens beviljade insatser. Ett mycket viktigt instrument 
för att få en jämnare personalförsörjning inom verksamhetsområdet. Under hösten 2021 har en 
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arbetsterapeut anställts vid biståndsenheten. Uppdraget arbetsterapeuten har är att genomföra 
stödbehovsbedömningar inom alla verksamheter omfattande LSS och SoL/socialpsykiatri. 

Förändrad titulatur 

Ett omfattande arbeta att omreglera befattningar har pågått under 2020 och avslutades under 2021. 
Bakgrunden är nationellt vedertagna befattningar inom funktionshinderområdet. Stödassistent är den 
befattning som medarbetare erhåller om medarbetaren har efterfrågad kompetens, dvs rätt riktning 
på utbildning gällande omvårdnadsprogrammet eller barn och fritid. Detta är ett viktigt steg att 
synliggöra kompetenskrav inom funktionshinderområdet och att det finns en samsyn nationellt 
gällande kompetenskrav. 

Översyn Pumpbacksgatan utifrån brandskydd. 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag i december 2020 att starta upp en verksamhetsöversyn 
utifrån att tillgodose godkänt brandskydd inom bostad med särskild service. Detta krav omfattar två 
av varandra oberoende utrymningsvägar för den enskilda brukarens lägenhet. En översyn sker 
nationell gällande just brandskydd inom verksamheter SoL/LSS. I Härnösand finns inom förvaltningens 
verksamheter 29 stycken lägenheter som inte klarar de krav Räddningstjänsten ställer. Av dessa 29 
lägenheter är 25 stycken på samma adress, Pumpbacksgatan 3A, 3B och 3E. Förvaltningen har arbetat 
intensivt under 2021 med dialog gentemot företrädare och brukare som berörs av förändringar, utifrån 
uppdraget från nämnd. Därtill har biståndshandläggare träffat alla företrädare för att se vad den 
enskilda brukaren önskar utifrån att bibehålla bostad med särskild service alternativt avsäga sig 
boendesbeslut och om möjligt söka SoL-insats individstöd. Socialnämnden beslutade i april 2021 att 
förhyra lokaler vid f.d. Ringens dagliga verksamhet. Denna fastighet byggas nu om för att vara an 
passad som bostad med särskild service, gruppbostad och kunna erbjudas till brukare som flyttar ut 
från Pumpbacksgatan 3E. Planerad inflyttning i dessa lägenheter är senhöst 2022. 

Heltidsinförande 

Verksamhetsområdet klev in i aktiv fas med heltidsinförande under hösten 2021. Antalet 
deltidsanställda inom verksamhetsområdet är ett fåtal i jämförelse med heltidsanställda. 
Stödbehovsbedömningen och heltidsinförande är två utvecklingsprocesser som är efterlängtade. 
Detta i syfte att erbjuda en jämn kvalité inom verksamhetsområdet utifrån de insatser brukarna har 
rätt till. Det som åsyftas är att aktuella verksamheter utifrån stödbehovsbedömningen har bra 
förutsättningar att ha rätt grundbemanning utifrån brukaren stödbehov och därtill via tex 
heltidsinförandet kunna arbeta med ev. över- och underkapacitet för att hålla personalförsörjningen 
på en jämn nivå. Detta möjliggörs genom att schematekniskt förlägga så medarbetare har möjlighet 
till heltidsarbete. 

Extra habiliteringsersättning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att söka riktat statsbidrag för brukare med 
habiliteringsersättning. Statsbidraget finns i syfte att införa habiliteringsersättning alternativt höja en 
låg nivå av habiliteringsersättning. Förvaltningen eftersökte det riktade statsbidraget och i december 
2021 betalades en samlad summa ut till 138 stycken brukare med beslut inom daglig verksamhet LSS. 

Lokal förändringar inom Omsorg om funktionshindrade 

Utifrån uppdrag har verksamhetsområdet under 2020 arbetat med att flytta verksamhet till nya lokaler 
vid fd Sjukhuset. Först in i lokalerna är Café Södra sundet dvs dåvarande Gula villan café samt att i april 
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kunde samlokalisering ske vid Utsikten. Vid denna dagliga verksamhet finns f.d. villagruppen, Agda och 
Ringen. Lokalerna är anpassade utifrån brukarnas behov med fokus på bra utrustning och utrymmen. 

Viktiga händelser i pandemitid 

Verksamhetsområdet har påverkats av den pandemi som varit påtaglig under De senaste ett och ett 
halvt åren. Detta har påverkat brukare som fått flera av sina insatser i annan form eller kanske helt 
inställda i form av avbrott i verkställighet. För medarbetare ute i verksamhet har pandemin inneburit 
att snabbt ställa om till nya arbetssätt, följa rutiner av tex basal hygien och planera en verksamhet som 
är något helt annat än vad de är vana vid. För många brukare har denna tid inneburit sorg och 
frustration för att kanske inte kunna ta del av tex daglig verksamhet i den form brukaren är van. 
Genomgående är dock att medarbetare inom området ställt upp förvarandra och för brukare där vi 
fått se prov på många goda idéer för att lyfta fram och stärka brukarens roll och rättigheter. 

Samverkan med intresseorganisationer 

Verksamhetsområdet träffar kontinuerligt intresseorganisationer inom funktionsområdet, såsom FUB, 
autism- aspergerförbundet och IF Ryckert. Dessa möten är återkommande och i syfte av 
erfarenhetsutbyte men också att fånga upp frågor som är viktiga för intresseorganisationerna. Det 
stora samtalsämnet vid samverkan under 2021 har givet varit pandemin och dess inverka för 
målgruppen. En diskussion utifrån att nationella riktlinjer oftast spelat an mot äldreomsorgen och att 
funktionsområdet inte varit lika synlig i den nationella debatten. Detta har uppmärksammats av 
medarbetare, anhöriga och företrädare som givet vill lyfta fram att det även inom funktionsområdet 
finns en bred målgrupp som risker att fara illa särskilt i en tid då inget är det normala och invanda för 
brukaren. 

Biståndsenheten 

Under 2021 förstärktes enheten med en arbetsterapeut med huvudsakligt uppdrag att genomföra 
stödbehovsbedömningar inom verksamhetsområdet funktionsstöd. Arbetsterapeuten ska utifrån sitt 
kunskapsområde medverka i biståndsbedömningsprocessen. En viktig del är att öka möjligheten till 
förebyggande åtgärder, som ett led i att minska behovet av omfattande stödinsatser för den enskilde 
brukaren. Detta arbete har påbörjats och fortskrider enligt plan. 

Individstöd är en insats som ges utifrån Socialtjänstlagen för personer i eget boende som har behov av 
stöd och motivation för att klara sin vardag. Målgruppen har under åren blivit större och riktar sig till 
fler personer, vilket ställer större krav på verksamheten och kompetens hos personal som utför 
insatserna. Medarbetare från biståndsenheten, individ- och familjeomsorgen samt funktionsstöd har 
medverkat i arbetsgrupper med syfte att öka samverkan mellan verksamheterna. Arbetsgruppen 
kommer att fortsätta arbetet med att skapa strukturerade arbetssätt och öka samverkan kring enskilda 
personer som har insatser. 

Den enskilde medborgaren kan hos biståndsenheten ansöka om hjälp och stöd för omvårdnad och 
vardagliga sysslor i det egna hemmet, om behovet av särskilt boende samt en del andra stödinsatser 
utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Biståndshandläggare utreder behov som inte kan tillgodoses på annat 
sätt och fattar därefter beslut enligt Socialtjänstlagen om vilken hjälp den enskilde medborgaren har 
rätt att få. Enheten handlägger även ansökningar enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Biståndsenheten har tillsammans med förvaltningens verksamhetsutvecklare 
arbetat med processer, vägledningar, rutiner och riktlinjer för att säkerställa en så rättvis och 
rättssäker bedömning som möjligt. Arbetet är delvis genomfört, men alla verksamhetsområden är 
ännu inte genomförda så detta arbete kommer att fortgå. 
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Biståndsenheten har i samverkan med ordinärt boende påbörjat att se över skälig levnadsnivå och vilka 
insatser som bör ingå samt arbeta med fler förebyggande insatser. Arbetsgrupp har tillsatts och har 
träffats, men på grund av pandemin har detta arbete inte kunnat utföras i önskad takt. 

Biståndshandläggare ska vara delaktig i införandet av ett strukturerat arbetssätt BPSD i ordinärt 
boende. BPSD (filosofi och modell för att hantera beteendestörningar hos demenssjuka) är en erkänd 
metod i arbete med demenssjuka. I förvaltningen finns en certifierad utbildare. Detta arbetssätt 
minskar beteendestörningar hos demenssjuka vilket ofta annars skapar merkostnader genom ökat 
personalbehov. Vidare är olika beteendestörningar den främsta orsaken till behov av särskilt boende. 
Utifrån högt tryck på boendeplatser är tanken att BPSD ska införas inom ordinärt boende som ett första 
steg. Detta för att möjliggöra ett bättre mående hos enskild, men också utifrån att det kan flytta fram 
behov av särskilt boende. En medarbetare på biståndsenheten har under året deltagit i utbildning. 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut gällande LSS har från 2017 i genomsnitt ökat från 
21 dagar till 59 dagar 2019. Av den anledningen har arbete kring detta skett. Uppföljning under 2021 
visar att utredningstiden har minskat till 24 dagar i genomsnitt. 
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5 Ekonomisk uppföljning 
5.1 Utfall 

 

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 44,8 mnkr för 2021, vilket motsvarar 6,2 procent 
av nämndens budget. I resultatet ingår en engångsintäkt på 8 mnkr från Socialstyrelsen som avser 
kostnader som Socialnämnden hade för Covid-19 i december 2020. Resultatet vid exkludering av 
denna intäkt är ett underskott på 52,8 mnkr. Av detta beräknas 26,2 mnkr vara Covid relaterade 
kostnader. En viss osäkerhet finns kring hur stor andel av personalkostnaderna som härrör från Covid-
åtgärder finns, då det inte kan mätas i verksamhetssystemen, utan behöver beräknas manuellt. Årets 
resultat avviker negativt mot föregående år. Den främsta anledningen är att kommunerna inte har 
blivit kompenserade för merkostnaderna avseende Covid-19 under 2021, men 2020 blev nämnden 
kompenserad med 46,7 mnkr. 

Kostnaderna överstiger budget med totalt 72,2 mnkr. Största avvikelsen är personalkostnaderna 
motsvarande 40,4 mnkr, där de största avvikelserna finns inom hemtjänsten och särskilt boende. En 
delförklaring till detta är att Socialnämnden har haft höga kostnader kopplade mot åtgärder för att 
minska risken för spridning av Covid-19. Exempel på åtgärder är utökad grundbemanning, Covid-19 
team och visstidsanställda extra chefer. Flertalet av dessa åtgärder togs bort 1 april. Socialnämnden 
har dock haft kostnader kopplad till pandemin under hela året. Det är exempelvis utökade 
personalkostnader vid misstänkt- eller konstaterad smitta. I slutet av året har återigen ökningen av 
smittspridning medfört ökade personalbehov. 

En annan anledning till att personalkostnaderna är högre än budget är äldreomsorgslyftet. 
Äldreomsorgslyftet innebär en ökning av kunskapen inom äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet 
motsvarar 4,8 mnkr, men dessa kostnader täcks av statliga bidrag. 

Personalkostnaderna avviker från föregående årsutfall med 24,8 mnkr, varav den största ökningen 
finns inom hemtjänsten och nattpatrullen med 15,6 mnkr och inom omsorg om funktionshindrade med 
5,6 mnkr. 

Övriga kostnader har varit 29,7 mnkr högre än budgeterat. I övriga kostnader finns tillfälligt inhyrd 
personal för 9,9 mnkr där merparten är sjuksköterskor, undersköterskor samt chefer. 
Förbrukningsmaterial har överskridit budget med 8,2 mnkr, där inkluderas stora inköp av 
skyddsmaterial och skyddsutrustning för att kunna undvika och begränsa smittspridningen av Covid-
19. 

Nämndens utfall (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 

2020 2021 2021 2021 

Intäkter n2,2 751,5 724,1 27,4 

· skattemedel 596,2 624,4 624,4 0,0 

- interna intäkter 25,4 22,8 1,5 21,3 

· externa intäkter 150,6 104,3 98,2 6,1 

Kostnader -769,4 -796,3 -724,1 -72,2 

- köp av huvudverksamhet -93,8 -93,4 -87,4 -6,0 

· personal -494,8 -519,6 -479,2 -40,4 

· lokalhyra -63,2 -59,8 -59,8 0,0 

· avskrivningar -0,8 -1,0 -1,0 o,o 
· ekonomiskt bistånd -22,1 -1 8,6 -22,5 3,9 

· övriga kostnader -94,7 -103,9 -74,2 ·29,7 

Resultat 2,8 -44,8 o,o -44,8 
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Köp av huvudverksamhet avviker negativt med 6,0 mnkr, där största anledningen är högre kostnader 
kopplade mot hemtjänstpeng samt personlig assistans. 

Intäkterna har en positiv avvikelse på 27,4 mnkr mot budgeten. De externa intäkterna har en positiv 
budgetavvikelse på 6,1 mnkr och den största avvikelsen beror på en engångsintäkt på 8 mnkr som 
nämnden erhållit från socialstyrelsen avseende Covid-19 kostnader som härrör till dec 2020 samt 
sjuklönekompensation från Försäkringskassan på 3,9 mnkr med anledning av pandemin. Taxor och 
avgifter är 2,0 mnkr högre än budgeterat, varav 1,3 hör till hemtjänsten på grund av fler brukare än 
budgeterat. Nämnden har även under året sökt och erhållit mer statsbidrag för att utveckla 
verksamheten utöver vad som budgeterats. 

Även de interna intäkterna avviker positivt mot budgeten med 21,3 mnkr, det beror framförallt på en 
redovisningsteknisk förändring under året där stadsbidraget Äldreomsorgssatsning på 13 mnkr som 
var budgeterat som extern intäkt klassificerats om till generellt statsbidrag och ska därmed redovisas 
under interna intäkter. Bogården har 3 mnkr mer interna intäkter än budgeterat. Skattemedel har förts 
över från kommunstyrelsen under året utifrån verksamhetsflytt av Poolare och Bemanning och 
bokförts som en intern intäkt, verksamhetsflytten var inte budgeterad och bidrar till den positiva 
budgetavvikelsen. 

Totala intäkterna avviker negativt från föregående år. Den främsta anledningen till detta är att 2020 
fick nämnden ersättning för merkostnaderna kopplade till Covid-19 på motsvarande 46,7 mnkr. 

Ekonomiska konsekvenser till följd av Covid-19 

Covid-19 pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat nämndens 
samtliga verksamheter under större delar av året. Den har haft en stor inverkan på det ekonomiska 
utfallet. Socialnämnden har haft höga kostnader kopplade mot åtgärder för att minska risken för 
spridning av Covid-19. Exempel på åtgärder är utökad grundbemanning, Covid-19 team och 
visstidsanställda extra chefer. Även andra kostnader såsom anpassning av lokaler och inköp av 
skyddsmaterial har gett ökade kostnader. Socialnämndens nettokostnader för Covid-19 beräknas 
under 2021 vara 26,2 mnkr, varav 7,6 mnkr avser särskilt boende, 3,7 mnkr avser hemtjänsten och 4,2 
mnkr avser Covid-19 teamet som i huvudsak kan ses som en specialiserad del av hemtjänsten. I 
sammanställningen har det använts både Covid-19 märkta kostnader i redovisningen, uppgifter från 
verksamheten samt schablonberäkningar. Covid-19 kostnaderna var betydligt högre första halvåret, 
men har minskat i takt med vaccineringarna. Under 2021 har det inte varit möjligt för kommunerna att 
ansöka om statligt stöd för alla dessa merkostnader till följd av pandemin. Covid-19 intäkten på 8 mnkr 
är inte inräknad i sammanställningen eftersom det avser 2020. Sjuklönekompensationen från 
Försäkringskassan och sjuklönekostnader är inte heller medräknat i sammanställningen. Nämnden har 
under 2021 fått sjuklönekompensation från Försäkringskassan på 3,9 mnkr som skall motsvara ökade 
sjuklönekostnader inom nämnderna. Dock behöver denna kompensation inte stämma överens med 
verkliga utfallet p.g.a. att den utgår från hela kommunens sjuklöner och nämnderna får en viss procent 
på det. 
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5.1.1 Utfall per verksamhetsområde 
 

 

Socialnämndens resultat Jan-Dec 2021 (tkr) 
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Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen redovisar ett överskott på 9,7 mnkr. Den främsta anledningen är att 
engångsintäkten på 8 mnkr som avser återsökning av kostnader för covid-19 2020 är inlagd under 
förvaltningsledning. Andra orsaker är lägre kostnader för inköp och en engångsintäkt på 0,5 mnkr från 
Kommunförbundet Västernorrland som avser en återbetalning av outnyttjad gemensamt 
utvecklingsstöd 2020 som kommit tidigare under året. En kostnad som har varit högre än budgeterat 
är individuella avtal. Ett underskott mot budget på 0,5 mnkr. Kostnaderna har varit relativt låg under 
året förutom i december då det betalades ut 0,8 mnkr i avgångsvederlag. 

Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten 

Enheten visar ett överskott motsvarande 3,1 mnkr. Detta beror på lägre systemkostnader, 
utbildningskostnader samt vakanthållning av tjänster. 

Hemtjänst 

Hemtjänsten (Hemtjänstpeng* + Kommunal hemtjänst) redovisar ett underskott på totalt 30,6 mnkr 
varav 12,7 mnkr avser hemtjänstpeng. Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler 
hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. Hittills i år har ca 33 900 fler timmar utförts, vilket 
motsvarar i genomsnitt ca 93 timmar per dag. I november byttes verksamhetssystemet Treserva ut 
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mot tid- och insatsrapporteringssystemet Lifecare. Vid implementering av nya digitala system finns det 
en viss inkörningsperiod, eftersom det innebär en del förändringar i arbetssätt hos medarbetarna 
avseende hur man registrerar tid och även hur man rättar ev. felregistreringar. Detta gör att dem 
senaste två månaderna kan vara missvisande gällande den exakta utförda tiden.  Felregistreringar som 
gjorts påverkar det ekonomiska resultatet för hemtjänstgrupperna. Ersättningsbeloppet som betalas 
ut till utförare grundar sig på den tid som registrerats på de utförda insatserna hos brukarna. Men hur 
mycket som är fel vet vi inte i dagsläget. En analys kommer att genomföras i närtid, för att få den rätta 
bilden över hur många timmar som utförts. Detta påverkar inte nämndens totala resultat utan bara 
fördelningen mellan hemtjänstpeng och hemtjänstgrupperna. 

Den kommunala hemtjänsten utför cirka 76 procent av hemtjänsten och den privata utför cirka 24 
procent. 

*Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata aktörer 
och hemtjänst i egen regi (kommunal utförare). I hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, 
bidragsintäkter och kostnader för matdistribution. 

 

Det ackumulerade underskott på 18 mnkr som den kommunala hemtjänsten redovisar beror på att 
personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens totala kostnader består över 90 % av 
personalkostnader. Då personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att 
intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om verksamheten i den takt som 
krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos brukare. Den kommunala hemtjänsten utför mer tid 
än budgeterat och har därmed mer intäkter, men kostnaderna är betydligt högre. Intäkterna överstiger 
budget med 12 mnkr medan kostnaderna överstiger med 30 mnkr varav personalkostnaderna 
överstiger med 25 mnkr. Covid-19 är en delförklaring till de höga personalkostnaderna. Pandemin har 
bland annat orsakat hög sjukfrånvaro och därmed högre vikariekostnader. Övriga kostnader som 
avviker mot budgeterat är bland annat arbets- och skyddskläder, lokalkostnader samt bilkostnader. 
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Nattpatrullen 

Verksamheten Nattpatrullen som är den enhet som utför hemtjänst på natten, visar ett underskott 
motsvarande 7,3 mnkr. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan skattemedel, 
intäkterna varierar alltså inte per utförd timme. Nattpatrullens upptagningsområde innefattar alla med 
hemtjänst, oavsett kommunal eller privat utförare. Orsaken till underskottet är att det finns ett större 
behov på natten än tidigare, med större arbetsbelastning och fler vak, därför är det fler anställda än 
budgeterat på nattpatrullen. Fler anställda innebär även högre bilkostnader. Nattpatrullen har även 
haft höga kostnader för arbets- och skyddskläder. 

Särskilt boende 

Verksamhetsområdet särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 13,3 mnkr. Den främsta 
anledningen är att personalkostnader avviker med 9,6 mnkr mot budget och inhyrd personal med 1,1 
mnkr. Anledning till höga personalkostnader är exempelvis utökad grundbemanning av personal för 
att minska risken för spridning av Covid-19 och extra chefer främst under jan-april. 
Personalkostnaderna har under hela året legat lite över budget på grund av pandemin. Vid misstänkt 
och konstaterad smitta krävs det mer personal och det har varit en hel del sjukfrånvaro. En annan 
delförklaring är personalkostnader kopplade mot äldreomsorgslyftet på totalt 2,3 mnkr inom särskilt 
boende, där syftet är att öka kompetensen. Denna kostnad täcks av statsbidraget äldreomsorgslyftet. 
Andra orsaker till underskottet är högre kostnader för tvätt av kläder, införande av nytt trygghetslarm, 
höga fastighetskostnader och höga kostnader för förbrukningsmaterial där en stor del är kopplad till 
Covid-19. Intäkter från brukarna har varit 1 mnkr mindre än budgeterat under 2021. 

Hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården uppvisar ett underskott motsvarande 7,9 mnkr för året. Den främsta 
anledningen till underskottet är att verksamheten haft inhyrd personal till en kostnad av 8,7 mnkr. 
Anledning till inhyrd personal har framförallt varit kopplat till högre arbetsbelastning på grund av 
Covid-19. Men det har även funnits vakanta tjänster och varit svårt att rekrytera personal. 
Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel och 
inkontinenshjälpmedel har varit högre än budgeterat motsvarande 1,4 mnkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar en positiv avvikelse 
jämfört med budget motsvarande 6,8 mnkr. Överskottet beror främst på lägre placeringskostnader för 
HVB (Hem för vård eller boende) och lägre personalkostnader. Verksamheten Familjehem visar ett 
överskott på 1 mnkr tack vare högre intäkter än budgeterat på 2,6 mnkr. Det är intäkter från 
migrationsverket som ej varit budgeterat, varav en del är återsökningar som avser 2020. Kostnaderna 
för familjehem visar dock på ett underskott på 1,6 mnkr. Det är både kostnaderna för egna och 
konsulentstödda familjehem som under året har varit högre än budget. Verksamheten HVB för barn 
och unga går med överskott på 2,6 mnkr. HVB för vuxna går med överskott motsvarande 0,4 mnkr 
medan LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) går med underskott motsvarande 1,4 mnkr. 
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Försörjningsstöd inklusive jobbsatsning 

Försörjningsstöd inklusive jobbsatsningen redovisar ett överskott motsvarande 3,3 mnkr mot budget. 
Jobbsatsningen är en samverkan med Arbetslivsnämnden för personer långt från arbetsmarknaden. 
Anledningen till överskottet är lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd motsvarande 3,9 mnkr. 
Intäkterna är lägre än budgeterat motsvarande 0,8 mnkr. Intäkterna avser främst schablonersättning 
från Migrationsverket. Antalet hushåll som sökt ekonomiskt bistånd har minskat från ca 300 hushåll i 
snitt i månaden 2020 till i snitt 250 hushåll i snitt 2021. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 
har under 2021 minskat med 123 hushåll jämfört med 2020. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt 
bistånd har under 2021 varit på den lägsta nivån sedan 2013. Trenden har de senaste åren varit 
minskade kostnader kopplade mot försörjningsstöd. 

 

Omsorg om funktionshindrade 

Verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade redovisar positiv avvikelse jämfört med budget 
motsvarande 3,2 mnkr. Kommunens egna boenden och daglig verksamhet går bättre än budgeterat 
med 1,4 mnkr. Några delförklaringar är vakanshållna tjänster, brukare som avstått ifrån sitt individstöd, 
stängd daglig verksamhet, effektiv planering av personalstyrka så man kunnat minska sitt vikariebehov. 
Individuella insatserna (exempelvis kontaktperson, avlösning i hemmet och ledsagare) går 1,3 mnkr 
bättre än budgeterat på grund av lägre volym. Externt placerade individer inom omsorg om 
funktionshindrade redovisar ett överskott motsvarande 0,5 mnkr. 
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Personlig assistans 

Verksamheten Personlig assistans visar ett underskott mot budget motsvarande 5,5 mnkr. De främsta 
anledningarna är fler brukare än budgeterat både där kommunen har hela kostnadsansvaret och där 
kommunen har kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. Det har även varit flera individer med 
tillfälliga utökningar på grund av Covid-19. Jämfört med föregående år så är det en minskad kostnad 
för de som kommunen har hela kostnadsansvaret för, men en ökning till Försäkringskassan för de 
första 20 timmarna. Budgeten minskade kraftigt mellan åren 2020–2021. 

 

Covid-19 team 

Covid-19 teamet är ett team som startade 2020 för att ta hand om misstänkta fall av Covid-19 främst 
inom hemtjänsten. Det finns inte någon budget för detta och verksamheten har kostat 4,2 mnkr i år. 
Teamet är avvecklat per sista mars. 

Covid-19 material 

Covid-19 material är en verksamhet där material som förvaltningen har varit tvungna att köpa in på 
grund av Covid-19 redovisas. Det finns inte någon budget för detta och verksamheten har haft 
kostnader på 1,5 mnkr under 2021. Förvaltningen har haft mer kostnader för inköp av skyddsmaterial 
på grund av Covid-19 än detta. Kostnaderna har dock hamnat på respektive verksamhet och inte 
centralt under Covid-19 materialverksamheten de senaste månaderna. 
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5.2 Investeringar 

 

Eftersom investeringsprojekt för 2020 inte hann avslutas innan årsskiftet beslutade 
kommunfullmäktige i februari att föra över budgeterade men ej utnyttjade investeringsmedel från 
2020 till 2021. För socialnämndens del uppgår denna överförda summa till 0,4 mnkr. Budgetramen för 
socialnämndens investeringar 2021 uppgår således till totalt 1,4 mnkr. 

Socialnämnden har investerat i nya brandskydd inom Särskilt boende och Omsorg om 
funktionshindrade samt investeringar inom daglig verksamhet som rör en uppstart/flytt. Det har även 
köpts in elcyklar inom hemtjänsten. 

lnvesteringmedel (mnkr) Utfall Utfall Budget Budgetavvikelse 

2020 2021 2021 2021 

Investeringar soc 0,8 0,0 1,4 ·1 ,4 

Möbler 0,1 0,1 

Brandskydd Ugglan 0,3 0,3 

Brandskydd Beckhusgatan 0,1 0,1 

Brandarm Södra vägen 0,1 0,1 

Uppstart daglig verksamhet 0,5 0, 5 

Bcycklar 0,1 0,1 

Totalt 0,8 1,3 1,4 0,0 
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6 Internkontroll 
Kontrollmoment Resultat 
Smitta sprids i verksamheten 
Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner Från våren 2021 genomförs självskattning kring 

följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler via 
en punktprevalensmätning (PPM) som sker med stöd 
av ett SKR-verktyg. Resultat har redovisats för SN 
våren 2021 med mycket gott resultat. Vårens 
mätning genomfördes i 6 av 7 säbo samt några 
verksamheter inom Oof och Hemtj/hemsjukvård. 
Målet med höstens mätning är att fler verksamheter 
ska inkluderas och mätning utföras med stöd av de 
inrättade hygienombuden i verksamheten. 

Beskrivning: 
Uppgifter begärs in 
 
Vårdrelaterade infektioner ökar inom vård och omsorg 
Att personal genomfört webbutbildning i basala 
hygienrutiner och klädregler 

Resultat kring antal som genomfört Socialstyrelsens 
utbildning kring basala hygienrutiner och klädregler 
har beställts 2021-08-24. Svar från 
Socialstyrelsen: De som uppgivit Härnösands 
Kommun som arbetsgivare/organisation för kursen 
Basala hygienrutiner inom vård och omsorg 1 jan-30 
jun 2021 är antal inskrivna 87 personer. Av dessa har 
17 personer status pågår och 65 personer avslutat 
(=genomfört hela) utbildningen. 

Beskrivning: 
Enhetschef noterar att godkänt kursintyg har uppvisats inför exempelvis delegering. 
MAS efterfrågar aggregerat resultat från Socialstyrelsen. 
 
Bristfällig kunskap om informationssäkerhet 
Säkerställa att riktlinjer gällande instruktioner och 
regler för användande av system finns 

Socialförvaltningen har under 2020 arbetat med att 
revidera de riktlinjer som finns för sekretess och 
tystnadsplikt, sekretesskyddade uppgifter i 
elektroniska produkter, systematisk logguppföljning 
samt dataintrång och brott mot sekretess. 
Målsättningen är att samtliga dessa delar ska 
omfattas av en riktlinje kallad Informationshantering 
i Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. 
Denna riktlinje är påbörjad under början av 2020 
men med anledning av den rådande pandemi och de 
konsekvenser som det fått för Socialförvaltningen 
har inte denna riktlinje kunnat färdigställas. 
Riktlinjen är ungefär färdigställd till 85 %. När denna 
riktlinje är helt färdigställd ska denna tas vidare till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp för beslut. 
Efter att riktlinjen är beslutad behöver 
Socialförvaltningen inleda sitt arbete med att 
implementera riktlinjen inom alla sina 
verksamhetsområden. Det involverar 
utbildningsinsatser och uppföljningar av efterlevnad 
till riktlinjen. Socialförvaltningen behöver också 
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fastslå hur en sådan riktlinje kan bli en del av 
introduktionsutbildning för nyanställda. 
Arbetet fortskrider men ännu är rutinen ej 
färdigställd. I dagsläget prioriteras införandet av nytt 
verksamhetssystem för socialförvaltningen högre. 

 
Risk för att regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan ej efterlevs 
Kontroll av registrerade anmälningar För anmälningar som gäller barn och unga finns 

särskilda regler som begränsar tiden för 
socialnämndens förhandsbedömning. Om det inte 
finns synnerliga skäl ska beslut att inleda eller inte 
inleda utredning fattas inom fjorton dagar efter det 
att en anmälan har kommit in. Ett sådant beslut 
behöver dock inte fattas om det redan pågår en 
utredning om det barn eller den unge som anmälan 
avser. Det framgår av bestämmelserna i 11 kap. 1 a § 
andra stycket SoL. 
Med ”behandlad” menas att anmälan har 
förhandsbedömts och att ett beslut fattats om att 
inleda eller inte inleda utredning eller att anmälan 
kopplats till en pågående utredning. 
Från januari 2021 till och med juli 2021 behandlades 
675 anmälningar. Av dessa behandlades 627 
anmälningar inom fjorton dagar, vilket motsvarar ca 
92% (2020 ca 89 %). 48 anmälningar, vilket 
motsvarar ca 7 %, behandlades efter fjorton dagar. 
Av de 48 obehandlade anmälningarna har fram till 
2021-08-25 ytterligare 42 anmälningar behandlats. 6 
anmälningar återstår då att behandla avseende 
perioden 1 januari till 31 juli 2021. 
Att 92 % av de inkomna anmälningarna 
förhandsbedömdes inom föreskriven tid är en 
förbättring jämfört med föregående år. 
Motivering till bedömning 
Bedömningen grundar sig på att antalet inkomna 
anmälningar som behandlas inom 14 dagar kan öka 
samt att det finns en statistikrapport över inkomna 
anmälningar och hur många av dessa som inte 
behandlats inom fjorton dagar och att denna rapport 
är framtagen som ett stöd för uppföljning av 
verksamheten och kan nyttjas i större utsträckning. 

Beskrivning: 
Beskriv Kontrollmoment 
 
Ekonomiskt bistånd hamnar fel 
Sammanställning av utbetalningar som inte är 
kopplade till personnummer 

Det betalsätt som används mest frekvent i 
utbetalning av ekonomiskt bistånd är SUS och utgör 
cirka 72% av de utbetalade beloppen. Från januari till 
november 2019 motsvarar det 14,5 miljoner kronor. 
Betalsättet SUS kopplas till klientens personnummer 
där banken mottar utbetalningen och 
vidareförmedlar sedan pengarna till personens bank 
och konto. Det är således banken som förmedlar 
pengarna och inte handläggaren. 
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Under perioden januari 2021 till november 2021 
användes SUS kontoinsättning till 7,23 procent av 
utbetalningarna. Det är en minskning jämfört med 
samma period 2020 då SUS kontoinsättning 
användes till 14,06 procent. 
Det har under 2021 gjorts åtgärder för att minska 
utbetalningarna via SUS kontoinsättning, exempelvis 
ändring av ansökningsblankett, förvaltningen har 
varit mer restriktiv i utbetalningar via SUS 
kontoinsättning och styrt mot utbetalningar via 
andra säkrare metoder. 
Cirka 10% av det utbetalda ekonomiska biståndet 
under januari till november 2019 betalades ut via 
direkt kontoinsättning vilket motsvarar cirka 2,1 
miljoner kronor. Handläggaren gör då utbetalningar 
till bankkonton som inte är kopplade till klientens 
personnummer. Ur Deloittes Revisionsrapport 
”Granskning av rutiner för utbetalning av 
försörjningsstöd” gjord i maj 2014 lyfts följande 
rekommendationer: ”Förtydliga i rutiner att 
utbetalningar ska genomföras via SUS 
(utbetalningssystem) och att manuell registrering av 
kontonummer inte bör ske.” ”Nya kontonummer och 
uppgifter läggs upp av handläggare som också 
beslutar om utbetalning vilket inte är helt 
tillfredställande ur ett intern kontrollperspektiv” 
”Samtliga handläggare har möjlighet att ändra i 
uppgifter i verksamhetssystemet och besluta om 
utbetalning. För att stärka den interna kontrollen 
rekommenderar vi att rutinen för att kontrollera att 
utbetalningen når rätt mottagare stärks.” 
I ”Rutiner & Handläggning Ekonomi– och 
Vuxenenheten, Härnösands kommun” (uppdaterad 
190617) framgår: ”Utbetalning sker i första hand via 
SUS till sökandens konto. Kontoinsättning med 
angivet bankkontonummer ska endast användas i 
undantagsfall. (Endast systemförvaltaren kan lägga 
in kontonummer i Procapita.)” Rutinen att endast 
systemförvaltaren kan lägga in kontonummer i 
Procapita har inte genomförts. 
Att kontrollera mottagare av enskilda kontonummer 
är högst begränsat om ens möjligt. 

Beskrivning: 
Översyn av betalsätt och hur stor andel som betalas ut till konton som inte kopplas till ett personnummer. 
 
Risk för att ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt 
Kontroll av registreringar 210507 Data har tagits ut ur verksamhetssystemet 

och skickats till respektive enhetschef. Dessa 
ansvarar för att listorna gås igenom och rättas så 
snart som möjligt. 
210520 Kontroll av listor. Mycket kvar att åtgärda 
gällande registreringar i verksamhetssystemen 
210701 Kontroll av listor 
Denna internkontroll är inte relevant innan ett byte 
av verksamhetssystem har genomförts. I dagsläget 
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ansvarar olika handläggare inom biståndsenheten för 
att manuellt föra listor över ej verkställda beslut. 
Dessa rapporterar i sin tur till enhetschefen som 
sammanställer en manuell lista över samtliga beslut. 
När det nya verksamhetssystemet har ersatt det 
nuvarande kommer rapporteringen ske i form av 
uttag av listor direkt ur verksamhetssystemet. Om 
inte data underhålls på ett korrekt sätt t ex att 
avsluta ej aktuella beslut, registrera uppehåll mm 
uppstår risken att felregistreringar sker. Risken är då 
att ej verkställda beslut inte rapporteras korrekt. 

Beskrivning: 
Registreringar kontrolleras via rapport ur verksamhetssystemen 
 
Felaktiga uppgifter till utförandeenhet 
Kontroll av uppdrag från Biståndsenheten till 
Korttidsenheten 

Stickprovskontroll utförd mellan 20210101-
20210408 där det framgår att man skickat ett särskilt 
boendeuppdrag istället för ett korttidsuppdrag till 
korttidsenheten. Två beslut förlängda utan nytt 
uppdrag eller orsak till förlängning. Ett uppdrag ej 
skickat till korttidsenheten. En ansökan om 
korttidsvistelse mottaget 8/1 men inte beviljat förrän 
19/2. Ett uppdrag har förlängts fyra gånger. I sista 
uppdraget framgår inte orsak till förlängning eller ett 
t.o.m datum. 

Beskrivning: 
Verksamhetsutvecklare kontrollerar varje kvartal 
 
Följer ej lagar och regelverk - Då det gäller avslut av bistånd 
Kontroll avslutade och arkiverade ärenden, 
Biståndsenheten utifrån verksamhetssystem 

20210510: 369 ärenden som är öppna men inte har 
någon pågående insats registrerad. Till och med 
20210131 är 137 av dessa ärenden avlidna personer 
som inte har avslutats korrekt i 
verksamhetssystemet. Övriga ärenden är personer 
som tidigare haft beviljade insatser i kommunen där 
behovet har upphört eller personer som flyttat från 
kommunen. 

Beskrivning: 
Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystem. 
Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet. 
 
Följer ej lagar och regelverk - Då det gäller avslut av ärenden inom hemsjukvården 
Kontroll avslutade och arkiverade ärenden, Hälso-
och sjukvård utifrån verksamhetssystem 

 

Beskrivning: 
Kontroll av ej avslutade ärenden genom systematisk sammanställning av ärenden från verksamhetssystem. 
Rapport kan tas ut från verksamhetssystemet. 
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Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 
Regelverk gällande förhandsbedömning av orosanmälan  efterlevs 
Nytt verksamhetssystem 2021-12-31  
Beskrivning: 
Det nya verksamhetssystemet Lifecare har en annan struktur och visuell tydlighet som möjliggör en tydligare 
handläggning. I och med att Lifecare under hösten implementerats är målet för förhandsbedömning ska 
göras inom 14 dagar som lagen föreskriver, kommer att nås. 
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler  
Metodändring Självskattning basala hygienrutiner 2021-09-02  
Beskrivning: 
Egenkontroll med stöd av självskattning kring basala hygienrutiner genomförs månadsvis av hygienombud i 
verksamheter som rapporterar till enhetschef. 
En gång per år genomförs punktprevalensmätning med stöd av SKR:s punktmätningsverktyg. 
Webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler 
Digital utbildning i basala hygienrutiner 2021-09-02  
Beskrivning: 
Personal ska årligen genomgå Socialstyrelsens digitala utbildning kring basala hygienrutiner. Godkända 
resultat genererar diplom som lämnas till enhetschef. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska efterfrågar statistik två gånger per år från Socialstyrelsens utbildning om 
hur många som har genomförtutbildningen. 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 
Ändring av blankett 2021-09-30  
Beskrivning: 
Gjort om blanketten rörande ekonomiskt bistånd, för att styra utbetalningarna mot SUS med 
personnummer. 
Informationssäkerhet 
Informationshantering i Socialtjänst och Hälso- och sjukvård 2021-12-31  
Beskrivning: 
Säkerställa att det finns en rutin för säker informationshantering i Härnösands socialtjänst. Riktlinjen är 
påbörjad av tidigare verksamhetsstrateg IT men är ej färsdigställd. 
Ej verkställda beslut 
Registreringar i nytt verksamhetssystem 2021-12-31  
Korrekt formulerade uppdrag till korttidsenheten  
Nytt uppdrag ska utformas 2021-11-25  
Beskrivning: 
Handläggarna ska upprätta nya uppdrag vid varje nytt beslut som ska skickas till rätt utförare. 
Avsluta och arkivera ärenden inom Biståndsenheten 
Säkerställa att rutin följs 2021-12-31  
Beskrivning: 
Rutin finns upprättad där det framgår att enhetschef ska planera in dagar för handläggarna att avsluta 
ärenden som inte är aktuella 4 ggr/år. 
Avsluta ärenden och arkivera ärenden inom hemsjukvården 
Avslut av Treserva verksamhetssystem 2021-09-02  
Beskrivning: 
Verksamhetssystemet Treserva avslutades 2021-11-15 och uppstart av Lifecare HSL 2021-11-16.Rutiner 
utvecklas för hantering av avslut av patientjournal inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. I framtiden kan 
det bli aktuellt att införa E-arkiv och hantera ärenden utifrån de förutsättningar som då uppkommer. 
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7 Förväntad utveckling 
Ny eller reviderad lagstiftning. Socialnämnden/förvaltningen står inför en rad utmaningar i form utav 
ny planerad lagstiftning inom verksamhetsområdet. Ny Äldreomsorgslag, ny Socialtjänstlag (som lyfter 
kunskapsstyrning och evidens samt förebyggande arbete), samt ny/reformering av Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Vad detta kan komma att innebära följs av 
Socialförvaltningen. Under hösten kommer förvaltningen ta del av innebörd av dessa lagförslag än 
mera. 

Införandet av heltid som norm inom förvaltningen. Arbetet med införande av heltid har kommit igång, 
om än kraftigt försenat på grund av Pandemin. Det stora breddinförandet beräknas ska ske under 
första tertialet 2022. 

God och Nära vård. Det kommer fortsatt vara ett spännande och utvecklande arbete med att utveckla 
God och Nära vård i samverkan med länets övriga aktörer och inom kommunen. 

Fortsatt arbete med förebyggande åtgärder för att möta upp medborgares behov av vård och omsorg. 
Nya platser inom Omsorgens av funktionsnedsatta, särskilt boende planeras. 

Utbildning av BPSD - team inom hemtjänst med tillhörande, biståndshandläggare, sjuksköterska och 
rehabiliteringspersonal har genomförts under hösten 2021 och under 2022 ska fler BPSD team skapas 
inom hemtjänsten. Det handlar om en evidensbaserad metod via nationellt kvalitetsregister för att 
möta upp beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom. Detta för att höja komptesen 
och för att jobba mer förebyggande då det gäller insatsbehov. 

Forskningen utifrån PER-modellen på Anhörig och närståendeenheten fortsätter under 2022. 

Utmaningar: Hantering av omsorgsskulden, heltidsinförandet som norm, eventuella ökade behov av 
stöd till barn och unga utifrån pandemieffekter, eventuellt ökat tryck på ekonomiskt bistånd utifrån 
pandemin, möjligheten att kunna rekrytera kompetent personal, troligt behov av ökad 
grundbemanning inom vård och omsorg, ökade volymer, demografin samt ekonomiska 
förutsättningar. 

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten 

2021 har präglats av implementering av nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet kommer att 
fortgå under 2022, vilket innebär fortsatta utmaningar och stora arbetsinsatser för enheten. Fortsatt 
analysarbete av patientrisker kommer att ske inom hälso- och sjukvårdsorganisationen inom 
förvaltningen. Övrigt kvalitetsarbete fortlöper. Utbildning i kvalitets och ledningssystem för 
ledningsgrupp kommer att ske. Det arbete som pågår då det gäller processarbete kommer att 
fortskrida då processkartläggningen är grunden för kvalitetsarbetet samt för att identifiera risker. God 
och Nära vård är en viktig del för enheten då projektledaren i förvaltningen tillhör denna enhet. 
Digitaliserings arbetet kommer vara i fokus under 2022, dels via kommunens digitaliseringsgrupp och 
dels utifrån identifierade behov av förvaltningsledningen. Det handlar även om kommunövergripande 
arbete med informationssäkerhet. 

Individ och familjeomsorgen 

En utmaning inom ekonomiskt bistånd är att sänka försörjningsstödet motsvarande de 7 miljoner som 
flyttats över till Arbetslivsförvaltningen för att de ska ordna anställningar. Många personer med 
försörjningsstöd har en komplex problematik och är långt ifrån anställningsbara. 
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Vi ser en ökad inflyttning från exempelvis Stockholm gällande kvinnor som utsatts för våld i nära 
relation. Företag hjälper dem att få en bostad i Härnösand sedan har IFO svårt att ge det stöd som 
krävs gällande olika insatser för barn och vuxna. En annan utmaning är att hitta bra boendestöd för 
personer med missbruk och ibland psykisk ohälsa. 

Det är även utmanande att arbeta mer förebyggande och preventivt då det i många fall är 
resurskrävande. 

Ärenden gällande våld i nära relationer är också tidskrävande, det är en utmaning att hinna med alla 
ärenden på myndighetsmissbruk, ärendena ökar successivt på myndighetsidan. 

Inom Bogården (boende för stöttning av barn och familjer), ses en stor ökning av efterfrågan på 
placeringar från externa kommuner. Det är omöjligt att veta vad det beror på, trenden är så tydlig att 
det borde vara en ökning på samhällsnivå, dvs att vi kan förvänta oss att fler utsätts även i Härnösand. 

Särskilt boende 

Även 2022 förväntas pandemin påverka Särskilt boende i hög grad 

Arbetet med att starta upp de nya 17 boendeplatserna påbörjas de första månaderna av året och 
inflyttning planeras till mitten av februari. 

Under början av 2022 startas arbetet upp med planering av den nybyggnation som ska ge Kommunen 
ett nytt Särskilt boende. Arbetet sker i samarbete med Kommunens lokalförsörjningsenhet, samt fler 
aktörer framåt. 

Verksamheten ska breddinföra heltid för alla anställda under våren 2022, vilket kommer innebära nya 
arbetssätt samt en gemensam kulturresa. 

Verksamheten planerar återuppta arbetet vidare med aktivitetslösningar för brukarna som är en högt 
prioriterad fråga. 

Planering av det dagliga arbetet på Särskilt boende och arbetssätt kring det planeras att utvecklas 
under året 

Teknik och service kommer fortsätta med att omvärldsbevaka utvecklingen av digitala hjälpmedel till 
Socialförvaltningens verksamheter. Med största fokus på ökad kvalitet för det brukare som har insatser 
av Socialförvaltningen 

Hälso- och sjukvården 

Även under 2022 kommer pandemin påverka Hälso- och sjukvårdsorganisationen i mycket hög grad. 
Vaccinationsarbetet förväntas behöva genomföras en eller flera gånger under 2022. I övrigt fortsätter 
verksamheten arbetar kontinuerligt med arbetet för en säker och god vård. 

Bemanningsfrågan är prioriterad. Rekrytering av sjuksköterskor på alla tjänster är mycket viktig. I och 
med en ökad grundbemanning, så pågår ett schema arbete i verksamheten som förväntas innebära 
ett ökat lugn samt förbättrad arbetsmiljö. Med en ökad grundbemanning ökas även kontinuiteten för 
brukarna, vilket är en hög kvalitetsfaktor, som även påverkar patientsäkerheten i positiv bemärkelse 

Ett stort fokus kommer under året att läggas på att arbeta efter den handlingsplan som verksamheten 
tillsammans med MAS och utvecklings och kunskapsstyrnings enheten tagit fram under 2021 
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Utbildningar såsom HLR och Förflyttningsutbildning mfl planeras återupptas. Arbetet med 
fallprevention planeras att intensifieras. 

Att ta ytterligare steg i arbetet med kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert mfl är planerat för 
ökad Patientsäkerhet och uppföljning. 

Hemtjänst 

Även 2022 förväntas pandemin påverka hemtjänsten i hög grad 

Verksamheten ska införa heltid för alla anställda under våren 2022, vilket kommer innebära nya 
arbetssätt samt en gemensam kulturresa. 

Under 2022 kommer hemtjänstens organisation att ses över. Focus kommer även att läggas på chefers 
och personalens arbetsmiljö. 

Hemtjänsten kommer att se över ett nytt sätt att planera insatser i hemtjänsten. Det är ett system som 
kallas Ruttoptimering vilket innebär att man planerar utifrån det effektivaste sättet att ta sig mellan 
vårdtagare. 

Högsjö och Älandsbro grupper slås ihop till en grupp vilken tillfälligt kommer att flytta in i Älandsbro 
folketshus. 

Södra hemtjänstgruppen kommer att flytta till nya lokaler, där det även planeras att Högsjö och 
Älandsbrogruppen skall lokaliseras. 

Äldreomsorgslyftet fortsätter under 2022. Utbildningar, HAV kommer pågå under 2022 

Administrativa enheten 

Härnösands kommun gjorde under 2021 en enkätundersökning om chefernas organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö. Resultatet visade att socialförvaltningens chefer har en mycket ansträngd 
arbetssituation, och att det finns stora behov av avlastning. Under 2022 kommer socialförvaltningen 
att införa heltid som norm, vilket medför ett förändrat behov av bemanningsplanering. För att möta 
den ändrade efterfrågan kommer enheten att utökas med en resurschef och en bemanningscontroller. 
Ett arbete har även påbörjats för att administrativa enheten ska gå mot att bli en enhet för internt 
stöd. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 

Omsorg om funktionshindrade omfattas på totalen inte av de mål som nämnden ansvarar för 
(resultatuppdragen). 

Då verksamheten har två särskilda boenden, Källvägen och Eriksbergsgränd, bör dessa boenden kunna 
inkluderas framledes i de nationella mätningarna gällande nöjdhet inom särskilt boende. 
Verksamhetsområdet har format egna mål som kopplar till kommunfullmäktigemål. Brukarmål, 
verksamhetsmål, medarbetarmål, ekonomiskt mål samt arbetsmiljömål. Dessa mål har varit en röd 
tråd i Omsorgens arbete under 2021. Målarbetet på detta sätt startade upp inom verksamhetsområdet 
under 2020. Brukarmålet av ökad brukardelaktighet och självständighet ser vi som det primära målet 
för verksamhetsområdet. Precis som under 2020 har målarbetet 2021 varit utlyft till de olika enheterna 
där brukare och medarbetare fått möjlighet att ge förslag på hur detta kan stärkas och förbättras. 
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Brukarenkät 

Kommuner inom Västernorrland har under 2021 genomför brukarenkät i linje med SKRs nationella 
enkät. Under 2021 är det boenden inom LSS och SoL socialpsykiatri Analys av enkäten sker under 2022 
och kommer ge ett bra noll-värde att utgå från och analysera samt sätta åtgärder för ett bättre resultat 
som också kommer nyttjas av övriga kommuner i Västernorrlands län. Precis som 2020 bör vi se 
målarbetet ses som något begränsat under 2021 utifrån pandemi där ett flertal faktiska aktiviteter inte 
kunnat genomföras pga. av restriktioner. 

Kvalitetsstärkande arbete 

Utifrån att verksamhetsområdet beskrivit för nämnd vilka konsekvenser neddragningar inom området 
inneburit har verksamhetsområdet, har givits möjlighet till kvalitetshöjande insatser utifrån tillförsel 
av årsarbetare. Denna möjlighet kommer påverka verksamheten och vardagens mycket för både 
brukare och medarbetare. Detta i mycket positiv anda. Verksamhetsområdet kommer nyttja denna 
möjlighet på ett klokt sätt för att implementera ett arbetssätt med stödpedagoger. Dessa 
stödpedagoger ska arbeta övergripande inom verksamheten med att handleda personal, synliggöra 
eventuella kvalitetsbrister samt arbeta med stärkande insatser som kommer brukare och medarbetare 
till nytta. 

Nytt särskilt boende/social psykiatri 

Socialförvaltningen köper ca ett 20-tal platser externt för brukare som är behov av boende inom SoL 
eller LSS. Detta med anledning att det saknas lediga lägenheter på hemmaplan i Härnösand. Utifrån 
detta projekteras för ett nytt boende särskilt boende/socialpsykiatri omfattande 24 stycken 
lägenheter. Boendet beräknas vara klart 2023 om erforderliga beslut fattas. Arbetet med planering 
kommer att intensifieras under 2021 och medför även att förvaltningen ska kunna erbjuda merparten 
av de brukare som bor externt en hemmaplanslösning. 

Biståndsenheten 

Under hösten 2021 har nytt verksamhetssystem införts i förvaltningen. Biståndshandläggarna kommer 
därmed att arbeta på ett ännu mer strukturerat arbetssätt med utredningar och bedömningar. 
Arbetsmetoden individens behov i centrum (IBIC) medför att våra medborgare får en mer rättssäker 
och rättvis bedömning. Utvecklingsarbete med att ta fram processer och väl fungerande rutiner 
kommer att fortlöpa under året. 

Biståndshandläggare har en viktig roll när medborgare ska planeras hem från sjukhus. För att det ska 
kännas tryggt att komma hem till sin bostad så pågår ett utvecklingsarbete med olika yrkeskategorier 
inom förvaltningen. Syftet är att hitta arbetssätt och ökad samverkan i samband med hemgångar. 
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Trend Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare (ovägt medel) 

Urva l: Kommuner med 20 000 · 29 999 invåna re (ovä2t medel ) 
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Trend Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare (ovägt medel) 

Urval: Kommuner med 20 000 - 29 999 invånare (ovägt medel ) 
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