
 

 

 
 
Kommunfullmäktige 
 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2021-05-06 

 

  

 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till digitalt sammanträde via Zoom måndagen den 24 maj 

2021 kl. 13:15. Mötet leds från Fullmäktigesalen i Rådhuset och direktsänds 

på kommunens hemsida. Inloggning sker från 12.30 för att säkerställa att alla 

kommer in och mötet kan börjas i tid. Vänligen observera att förutom Zoom 

behöver du logga in i PresidiumPro för att kunna delta i mötet. 

 

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    

Informationsföredragningar på sammanträdet 
 

Information om arbetet med dubbelspåret och Nya Ostkustbanans betydelse 

för arbetspendlingen och tillväxt i närområdet – Ingela Bendrot, VD Nya 

Ostkustbanan och Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland  
  

Lägesrapport Covid-19 – Lars Liljedahl, kommundirektör 

 
 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden  

2.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021 

3.  Information från revisionen 2021 

4.  Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande produkter - Rapport 

5.  Sammanträdestider 2022 

6.  Arvode för ordförande i Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

7.  Avsägelser 2021 

8.  Valärenden 2021 

9.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

10.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

11.  Korta frågor - korta svar 2021 

 

Göran  Norlander 

ordförande 

http://www.harnosand.se/


Från: noreply@harnosand.se 
Skickat: den 6 maj 2021 06:44 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Härnösand 
 
Din fråga 
Vart är vi på väg med vårat alltid lika vackra Härnösand. 
Hade först inte tänkt skriva något om denna händelse,. Men nu känner jag trots allt att jag måste berätta 
vad som hänt mig då min telefon går varm . 
Måndag den 2021-05-03 blir jag i kappsprungen av en för mig okänd mansperson av utländsk härkomst, 
danne delar ut ett rejält slag i ansiktet och blodvite uppstår och förmodad hjärnskakning jag får först 
hjälp av en för mig okänd person att larma så väl polis som ambulans, som hjälper mig att få stopp på 
blodflöde ur näsa och se till att jag transporteras till Sjukhuset. 
Som ni alla förstår har jag inget som helst med händelsen att göra, men känner i dag stor oro och 
besvikelse/förvåning över hur otryggt vårat samhälle i allmänhet och lilla Härnösand tycks ha blivit, så 
några större vänder ut ensam blir det givetvis inte under överskådlig tid för mig då jag inte vågar vistas 
på öppna allmänna platser efter denna händelse. 
 
Vart är vårat samhälle i allmänhet och vårat vackra Härnösand på väg vad gäller tryggheten ? Inte törs 
man gå ut längre  och i vart fall inte ensam och hur gör man då när man gärna är ute någon kväll å och då 
? 
 
Vad gör våra politiker för att öka tryggheten för oss medborgare 
 
Jag hoppas att tryggheten ät en viktig fråga för våra politiker 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhälslnämndens ordförande Knapp. Brita Tyr 
 
Samtycke 
2021-05-06 06.44 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: noreply@harnosand.se 
Skickat: den 27 april 2021 20:49 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Namn 
Johanna 
 
Adress 
Älandsbro 
 
Din fråga 
Hejsan!  
Jag undrar om kommunen vidtagit någon åtgärd för att skydda att barn och unga exponeras för sexuellt 
eller pornografiskt material på kommunens(skolornas) data och IT utrustning?  
 
Det finns filter, sk porrfilmer, för detta att applicera och många andra kommuner har hakat på detta för 
att skydda barn och unga.  
 
Enligt porrfribarndom.se så har Härnösands kommun fått förfrågan men inte i kommit med något svar. 
porrfribarndom är en organisation som arbetar för att skydda barn och unga. De arbetar för att barn ska 
få växa upp i trygga miljöer och utan att exponeras för nätpornografi. 
 
Samtycke 
2021-04-27 20.49 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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§ 92 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter - Rapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-02-

24, § 5.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C). 

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Den 18 februari 2021 § 22 beslutade samhällsnämnden ”att 

samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen”. 

Redovisningen är en uppföljning enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 

februari 2020 § 5. Då beslutades kommunfullmäktige att införa avgift för 

kommunens hantering av ansökan om försäljning av tobak, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare från och med första mars 2020.  

Vidare beslutades att ansvarig nämnd skulle följa upp tidsåtgången och 

återrapportera till kommunfullmäktige.  

Samhällsförvaltningens redovisning 

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

att gälla.  

 

 

Avgift 
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Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § 

samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar 

utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal 

samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av 

tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av 

alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas. 

Jämförelse med övriga kommuner i länet 

Kommun Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvall 10 000 kr 11 500 kr 

Kramfors 942 kr/h 9 420 kr 

Sollefteå  840 kr/h 8 400 kr 

Örnsköldsvik 9 300 kr 11 600 kr 

Ånge 6 000 kr 9 000 kr 

Härnösand 9 300 kr 9 300 kr 

 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är 

skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika 

omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.  

Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare: 

 Nyansökan tobak 9 300 kr 

 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr 

 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr 

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen 

sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit 

beviljat beslut.  

Tillägg om tidsåtgång 

Samhällsförvaltningen beräknar att summan 9300 kr, för en nyansökan, 

motsvarar ca 10 timmar per ärende och innefattar följande: 

- Muntlig information med sökande 

- Kontroll av ansökan och dess innehåll 

- Kommunicering med sökande om kompletteringar 

- Registrering 
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- Remissförfarande 

- Genomgång av remissvar 

- Tjänsteskrivelse till Polis, internt till miljöavdelningen 

- Beslut 

- Utfärdande av tillståndsbevis 

- Utskick av tillståndsbevis till sökande samt berörda myndigheter 

- Kontroll av sökandens ekonomiska omständigheter 

- Kontroll av sökandens vandel 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-15 

Samhällsförvaltningens beslut 18 februari 2021 § 22 

Kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2021 § 5  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Billy Sjölén,  
billy.sjolen@harnosand.se 
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Datum 

2021-04-15 

 
Dnr  

KS/2019-000447 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-02-

24, § 5.  

Beskrivning av ärendet 

Den 18 februari 2021 § 22 beslutade samhällsnämnden ”att 

samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen”. 

Redovisningen är en uppföljning enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 

februari 2020 § 5. Då beslutades kommunfullmäktige att införa avgift för 

kommunens hantering av ansökan om försäljning av tobak, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare från och med första mars 2020.  

Vidare beslutades att ansvarig nämnd skulle följa upp tidsåtgången och 

återrapportera till kommunfullmäktige.  

Samhällsförvaltningens redovisning 

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

att gälla.  

Avgift 

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 

§ samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar 

utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal 

samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av 

tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av 

alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas. 
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Jämförelse med övriga kommuner i länet 

Kommun Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvall 10 000 kr 11 500 kr 

Kramfors 942 kr/h 9 420 kr 

Sollefteå  840 kr/h 8 400 kr 

Örnsköldsvik 9 300 kr 11 600 kr 

Ånge 6 000 kr 9 000 kr 

Härnösand 9 300 kr 9 300 kr 

 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är 

skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika 

omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.  

Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare: 

 Nyansökan tobak 9 300 kr 

 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr 

 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr 

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen 

sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit 

beviljat beslut.  

Tillägg om tidsåtgång 

Samhällsförvaltningen beräknar att summan 9300 kr, för en nyansökan, 

motsvarar ca 10 timmar per ärende och innefattar följande: 

- Muntlig information med sökande 

- Kontroll av ansökan och dess innehåll 

- Kommunicering med sökande om kompletteringar 

- Registrering 

- Remissförfarande 

- Genomgång av remissvar 

- Tjänsteskrivelse till Polis, internt till miljöavdelningen 

- Beslut 

- Utfärdande av tillståndsbevis 

- Utskick av tillståndsbevis till sökande samt berörda myndigheter 

- Kontroll av sökandens ekonomiska omständigheter 

- Kontroll av sökandens vandel   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens beslut 18 februari 2021 § 22 

Kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2021 § 5  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Billy Sjölén 

Utredare 
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§ 5 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att införa avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning av 

tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare från och med första mars 2020, 

samt 

att avgiften för 2020 fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för 

ändring av tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd, 

att uppdra till ansvarig nämnd att följa upp tidsåtgången, samt 

att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Åke Hamrin (V), Andreas 

Sjölander (S), Margareta Tjärnlund (M), och Krister Fagerström McCarty 

(S). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar på återremiss. Centerpartiet anger följande 

motivering till yrkandet om återremiss:  

Avgift för prövning av ansökan av försäljning av tobak föreslås likställs med 

bedömning av serveringstillstånd.  

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i ett cirkulär om ny lag om 

tobak och liknande produkter: 

”Den nya tillståndsordningen innehåller emellertid färre 

bedömningskriterier och är enligt regeringen inte fullt lika komplex. 

Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera 

ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan vara något 

lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.”  

Tillstånd att sälja tobak ligger mer i paritet med försäljning av folköl, vilket 

dessutom enbart är anmälningspliktigt. Detta är ett ekonomiskt slag mot våra 

lokala företag, då dessa redan slåss mot fullt laglig försäljning på internet. 
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Centerpartiet vill att ansökningsavgiften för tobak och liknande produkter 

utreds vidare och omfattar timtaxa alternativt differentierad avgift.  

Andreas Sjölander (S) yrkar på ajournering. 

Mötet ajourneras enligt tidsangivelse ovan.   

Andreas Sjölander (S) yrkar på två ytterligare attsatser som lyder: 

att uppdra till ansvarig nämnd att följa upp tidsåtgången, samt 

att återrapportering sker till kommunfullmäktige senast i december 2020. 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Krister Fagerström McCarty (S)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

samt bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 

Christina Lindbergs (C) förslag om återremiss, samt Andreas Sjölanders (S) 

yrkande. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.      

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden finner att det föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla. 

(2018:2088)  Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581)  och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av 
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ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen serveringstillstånd varför 

dessa avgifter föreslås jämställas. 

Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 

Nyansökan tobak   9 300 kr 

Ändring i tobakstillstånd   6 510 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival  600 kr 

Jämförelse med övriga kommuner i länet.  

  Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Härnösands kommun (9300)  9300 kr 

Sundsvalls kommun  10 000 kr  11 500 kr 

Kramfors kommun 942 kr/h  9 420 kr 

Örnsköldsviks kommun 9 300 kr  11 600 kr 

Ånge kommun Ingen uppgift  7000 kr 

Sollefteå kommun Ingen uppgift  Ingen uppgift 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet är positivt för det ekonomiska perspektivet eftersom kostnaden som 

uppstår i arbetet med att ge beslut om tillstånd täcks av den som söker 

tillstånden.   

Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning om att en avgift 

bör införas för att ansöka om tillstånd att sälja tobak med mera. 

Kommunledningskontoret anser också att det är bra att avgiften jämställs 

med avgiften för serveringstillstånd.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsesens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 6 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09 
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-22 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-01 § 166 

 

______  
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§ 22 Dnr 2021-000013 1.1.3.1 

Uppföljning av ansökningsavgift enligt lagen om tobak 
och liknande produkter 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-02-

24, § 5 och   

att samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

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

att gälla.  

Avgift 

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § 

samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar 

utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal 

samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av 

tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av 

alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas. 

 

 

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Jämförelse med övriga kommuner i länet 

Kommun Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvall 10 000 kr 11 500 kr 

Kramfors 942 kr/h 9 420 kr 

Sollefteå  840 kr/h 8 400 kr 

Örnsköldsvik 9 300 kr 11 600 kr 

Ånge 6 000 kr 9 000 kr 

Härnösand 9 300 kr 9 300 kr 
 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är 

skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika 

omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.  

Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare: 

 Nyansökan tobak 9 300 kr 

 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr 

 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr 

 

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen 

sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit 

beviljat beslut.  

I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Samhällsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Brunnhusgatan 4 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2021-02-05 

 
Dnr  

SAM 2021-13 

  

 

 Samhällsnämnden 

Uppföljning av ansökningsavgift enligt lagen om tobak 
och liknande produkter 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslå samhällsnämnden besluta 

att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-02-

24, § 5 och   

att samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen  

 

Beskrivning av ärendet 

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

att gälla.  

 

Avgift 

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 

§ samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar 

utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal 

samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av 

tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av 

alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas. 

 

Jämförelse med övriga kommuner i länet 
Kommun Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvall 10 000 kr 11 500 kr 

Kramfors 942 kr/h 9 420 kr 

Sollefteå  840 kr/h 8 400 kr 

Örnsköldsvik 9 300 kr 11 600 kr 

Ånge 6 000 kr 9 000 kr 

Härnösand 9 300 kr 9 300 kr 

 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2021-02-05 
Dnr 

SAM 2021-13 
 

 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är 

skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika 

omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.  

Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare: 

 

 Nyansökan tobak 9 300 kr 

 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr 

 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr 

 

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen 

sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit 

beviljat beslut.  

 

I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit.   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05  

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Ali Ahlirof 

Alkoholhandläggare 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2021-000126 1.1.2.1 

Sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

25 januari 

15 februari 

15 mars 

20 april 

17 maj 

23 augusti 

20 september 

18 oktober 

15 november 

13 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

18 januari 

8 februari 

1 mars 

5 april 

3 maj 

31 maj 

6 september 

4 oktober 

1 november 

29 november  

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

 

28 februari 

28 mars 

25 april 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

23 maj 

20 juni 

26 september 

17 oktober (preliminär) 

24 oktober 

21 november 

19 december  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2022 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige. 

År 2022 är även ett valår och ny mandatperiod börjar från och med 15 

oktober. Därför är ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerat till 

den 17 oktober 2022, tiden är preliminär. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Bilaga – Sammanträdestider 2022.  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2021-04-16 

 
Dnr  

KS/2021-000126 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider 2022 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

25 januari 

15 februari 

15 mars 

20 april 

17 maj 

23 augusti 

20 september 

18 oktober 

15 november 

13 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

18 januari 

8 februari 

1 mars 

5 april 

3 maj 

31 maj 

6 september 

4 oktober 

1 november 

29 november  

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

 

28 februari 

28 mars 



 
Härnösands kommun 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2021-04-28 
Dnr 

KS/2021-000126 
 

 

25 april 

23 maj 

20 juni 

26 september 

17 oktober (preliminär) 

24 oktober 

21 november 

19 december  

Beskrivning av ärendet 

Inför sammanträdesåret 2022 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige. 

År 2022 är även ett valår och ny mandatperiod börjar från och med 15 

oktober. Därför är ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerat till 

den 17 oktober 2022, tiden är preliminär. 

 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet.   

Beslutsunderlag 

 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Bilaga – Sammanträdestider 2022 

 



                                       2021-04-28 
  

Sammanträdesplan 2022 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2021-000135 1.1.1.3 

Arvode för ordförande i Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att arvode till ordförande i Samordningsförbundet Härnösand – Timrå 

fastställs till 5 procent av heltidsarvode för förtroendevalda inom 

Härnösands kommun.  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har efterfrågat beslut avseende 

arvode till förbundets ordförande. Enligt förbundets stadgar är det 

Härnösands kommunfullmäktige som beslutar om saken men i gällande 

reglemente finns inget nämnt om detta. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen 

för beredning innan beslut i fullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tydliga regler avseende arvoden och ersättningar bidrar till kommunens 

övergripande mål om en stabil och välskött ekonomi.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

______  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2021-04-16 

 
Dnr  

KS/2021-000135 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Arvode för ordförande i Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

att arvode till ordförande i Samordningsförbundet Härnösand – Timrå 

fastställs till 5 procent av heltidsarvode för förtroendevalda inom 

Härnösands kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har efterfrågat beslut avseende 

arvode till förbundets ordförande. Enligt förbundets stadgar är det 

Härnösands kommunfullmäktige som beslutar om saken men i gällande 

reglemente finns inget nämnt om detta. Ärendet ligger hos 

kommunstyrelsen för beredning innan beslut i fullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tydliga regler avseende arvoden och ersättningar bidrar till kommunens 

övergripande mål om en stabil och välskött ekonomi.   

Beslutsunderlag 

  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Avsägelser 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelse från Lennart Bergström (SD) som ledamot i 

kommunfullmäktige,  

att bevilja avsägelse från Lennart Bergström (SD) som ledamot i 

skolnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Lennart Bergström (SD), 2021-04-29 

Avsägelse från Lennart Bergström (SD), 2021-04-29 

    



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLLSFÖRSLAG 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 
Dnr 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Valärenden 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

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

ledamot i kommunfullmäktige efter Lennart Bergström (SD).      

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.     

 

______  

 



Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 

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

PROTOKOLLSFÖRSLAG 
Sida 

1(1)

Datum 

2021-05-12
Dnr  

KS/2020-000013 

Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 

kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens beslut 

ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Revisionsberättelse Björkå AB Fornminnesfond 2020  1
Revisionsberättelse Länsmuseet  2
Årsredovisning Samordningsförbundet Härnösand-Timrå         3
Revisionsberättelse Ostkustbanan 2020  21
Granskningsrapport Ostkustbanan 2020       23
Årsredovisning Ostkustbanan 2020 25
Rapport ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden        40

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2020-09-28 



Till styrelsen för stiftelsen

Stiftelsen Björkå AB Fornminnesfond

Org.nr 888000–6401

Av Region Västernorrland och Härnösands kommun utsedda 
förtroendevalda revisorers revisionsberättelse för Stiftelsen Björkå AB 
Fornminnesfond 2020

Vi, av regionfullmäktige i Västernorrland och fullmäktige i Härnösands kommun
utsedda revisorer, har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och 
styrelsens förvaltning 2020.

Vi har granskat hur verksamheten för håller sig till lag och stadgar, om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge grund för bedömning och 
prövning. 

I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på 
den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens 
stadgar, styrande dokument och gällande lag, att verksamheten har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Härnösand den 26 februari 2021

Anita Bdioui

Av Region Västernorrland 
utsedd revisor

Ingrid Flodin

Av Härnösands kommun 
utsedd revisor

DocuSign Envelope ID: 433E5FB1-E796-4CD7-BDAD-99DBE6B3DD46

1



Till styrelsen för stiftelsen

Länsmuseet Västernorrland

Org.nr 888000–3143

Av Region Västernorrland och Härnösands kommun utsedda 
förtroendevalda revisorers revisionsberättelse för Stiftelsen Länsmuseet 2020

Vi, av regionfullmäktige i Västernorrland och fullmäktige i Härnösands kommun
utsedda revisorer, har utifrån den auktoriserade revisorns granskning, bedömt
stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning 2020.

Vi har granskat hur verksamheten för håller sig till lag och stadgar, om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge grund för bedömning och 
prövning. 

I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på 
den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens 
stadgar, styrande dokument och gällande lag, att verksamheten har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Härnösand den 26 februari 2021

Anita Bdioui

Av Region Västernorrland 
utsedd revisor

Ingrid Flodin

Av Härnösands kommun 
utsedd revisor

DocuSign Envelope ID: 685BBCEC-F44C-4FF5-9431-A6B95F9448AD

2
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Ordförandes förord

Verksamhetsåret 2020 utvccldades till ett scenario som ingen trodde val: möjligt. Pandemin

med covid-19 har slagit stenhårt pä folkhälsan, fria rörlighctcn, \'.irldsekonomjn, Svcriges

ckonomi, näringslivet, jobben och orsakat ett mänsl<ligt Iidande av gigantiska mått.

Nåringslivet upplever stot'osäkerhct och väntar med aDställningar, arbetslösheten har nått
rel(ordniviier.

Trots alla utmaningar- och restriktioncr så har många verksamhetcl'i vårt samhälle ändå

hjälpligt kunnat fbrtgå, clet gäller också Samordningsför'bundet Härnösand/Timr:is

verksamhet. Styrelsen och utvecklingsgrLlppen har lbrtsatt bedrivit verksamheten än om det

inneburit att man dclvis träffats digitall och sutlil rlrnt bord med stora avstånd.

Som ordförande så måste iag få uttlI'cka min stora bellndran för alla som ändå fått detla att
fungera. Jag tänker närmast pä \'erl{slällandetjänsteman och alla tiänstepersoner ute hos våra

medlemmar som bedrivit projekl/insatser och ibland fått tänka om och sl<ruvat på utförandet
så att säl(erheten ä11då kommit fol'st

Många av insatserna bygger på mänskliga möten, gruppträffar och att man åker till en plats i
sin kommun. Som alla förstår har inget av delta gått atl genomFöra soIn planeral En del av

insatserna har målformuleringar som tbrmades mot den arbetsmarknad son rådde innan
pandemin, alltså allcleles Ior optimistiska

Sammanfattningsvis tycker jag att de genomförda Lnsatserna i fdrhunder efter

omständigheterna har lycl<ats otroligt b|a trols att !'i inte riktigt näddc fr-am i alla vål'a mäl

Detta fina resultat har inte v.r.it möiligl Lltan alla ni som är engagerade i

Samordningsfdrbundets vcrksamheter.

Så än en gång, tack tör ert värdefulla arbete under 2020 och sen hoppas vi pä att 2021 blir ett
ännu bättre är där vi har pandemin i backspegeln

Lars Kempe
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1. Förvaltningsberättelse
Samordningsförbundet Här'nösand Timrå redovisar ärsredovisning för perioden l januari' 31

december 2020. Förvaltningsber'ätlelsen ska omfatla/beskriva nedanstående områden i

enlighct med lagen [2018:597J om kommuna] bokforing och redovisning itillämpliga delar'
Förval[ningsberättelsens struktur följer RKR|s rcl<ommendation R15, med vissa ti]länpningar
i förhällande till Finsamförbundens strlrl<tltl'.

Årsredovisningen innehållel en ö\,ersil<tlig redogörelse av resultat och
vcrksamhetsutveckling samt eIr redovisning av det ekonomiska utfallet för budgelår-et 202 0

Orgqnisatiotl
Samordnirgsförbundel Härnösand Timrä bildades dcn 30 november 2005, då alla fem parter
antog förbundsordningen. Förllu ndsordningen reviderades den 1 januarl 2012 och denna
gällcr än i dag. Samordningsförbundct :ir en lristiicnde juridisl( organisation med
Arbelsformedlingen, Försäliringskassan, Region \räslernorriand, [lärnösands kom]run samt
Timr'å kommur som medlemmar. Stlilelsen ar förbundels högsta beslutande organ och cien

ansvarar för förbLrnclets utveckling och cl<onomi St\"rclscns arbetc rcgicras i

förb ndsordningen. Sllrelsen hartill sin hiä1p en !erkstä11ande tjänsteman, sorn är anställd av

Timrå kommun och LLtlänad till förbundet. Verkslällande tiänstemans uppgift är atl leda

arbetet inom förbundet ulifrän stvl'elsens anvisningar' I arbelsuppgilterna ingår det bl a atl
bereda airenden till styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt att Fol'eträda förbundet på
qänstemannanivå.

Uppdrag
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser [2003:1210] och den

1örbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Enljgt
förbundsordningen år l'örbundets ändamål atl inom Härnösand och Timrå kommuns
geogrirfisl<a område svara för finansiell samordnjng inom rehabiliteingsområdet mellan
kommuner-na, landstlnget fregionl, Försäkringskassan oc]'i,,\rbetsförmedlingen i syfte att
uppnå en eifekliv resursanvändning. lnsatserna ska avsc individcr som är i behov av

rehabiliteringsinsalser lijr att '.lppnå eller förbättra sin lörmåga alt utlöra föNäl vsarbete.

Det som förbundet flnansier;rl- kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhct.
Samordningsfdrbundet slödjer också aktivl insatser son] syftal'tjll att skapa stl'ukturella
lörutsättningar för atr myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga

ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och

kunskapsLrtbyte.

Finatlsiering
Samordnlngsför'bundet Ilärnajsand l imrå finansieras via Försäl<ringskass:1n och

Arbetsförmedlingen Ined häLFten av me.llcn, Region Västernor]]land med en fjärdcdcl och

llär'nösands kommun och Timrå konlmun mecl reslerancie fjär'dedel. 2020 års d ftsbidrag till
förbundel fiån huvudmännen är 3 754 000 kr.

V erks amh etsid ö o c h v is i o n
Visionen för Samordnlngsförbundets arbetc är att förbundet ska stödja arbctet lne.l att stårka

och utvecl<la enkla sarnverkansformer mellan komlnun, region och slal, så alt enskilda
medborgare ökar sina cgna Inöl'lighetcr till egen försörjning och förbättrad hälsa
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t,7, Översikt över verksamhetens utveckling

2020 2019 2018 zo17 2016

V€rksamheteis ntäkter 3 7s4 000 3 811000 3 8,14 000 3 731000 3 623 000

Verk5amhetens kostnader 3 296 000 3 742 000 4 140 000 4 300 000 3 353 000

Årets resu tat +458 000 +69 000 296 000 569 000 +270 000

5o idltet 49% 52% 31% 4\% 49%

Anla an§tällda 0 0 0 0 0

lrän verksamhetsärct 2 016 finns del en beslutad fördelningsmodcll som Iiggcrtillgrund för'

den statliga tilldelningen till Sarn.rr.lningsförbunden. Samordningsförbundet IIärnösand
Timrå l<öper in tj:insten vcrl(stäiLande ljänstentan av Timrå kommun.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

I.ör 2020 Får Samordningslörbundel L1ärnösand Timrå 3 754 000 kr i driftsbidrag från
huvudInännen. Tjllsamrrans med det egna kapitalet forfogade forbundet ijver 4 334 000 kr
for 2020. Resuitatet for' 2020 blev ett övcrsl{ott på 458 000 kr. En orsak tili att det blir ett
överskott är att en av de bcviljade insatserna inle an\,ände det beviljade medlet lullt ut.

Med årels resultat har förbundet ett egct l<apital 1 038 000 kr vid ingångcn till 2021. Detta
motsvarar' 27,65 70. Styrelsen bedömer att det är mycket viktigl alt under 2021 aktivt .l rbeta
for alt dct egna kapilalel undcr: äret minskat', så att det egna l(apitalet ligger under' 20% vid
årcts slLrr.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse
Covid'19 pancleInin har orsakat eti oroligt :ir för så\'äl deltagare som pcrsonal och

remittenter. Utförande har pågått under hela tid e n, men i forändrade formcr, cxempelvis färre
r grupperna, utonrhusakli\,itetcr och helt eller deh,is digilalt.

Pandemin har aven medfört att de flesta mdten lörbLrndet har närvarat på har skett via
Cjgitala mijten. En svårighet har varit att del på grund av lagstiftnlng inte får: genomföras
djgitaia styrelsemöten, vilket inneburit att de genomförts fysiska. Årets större konfcrenser
såsom, Finsamkonfercnsen, Ordlörandedagarna saml Norrlandskonferensen har samlliga
bllvit inställda vilket har mcdfört att avsatl medel för resor och l<ompetens och utve.kling inte
används enligt plan.

Vid uppf'öljning av en insats på stvlelscmötet i aLrgustl, flck sryreisen vetskap om att en insats
som förbundet beviljat medel till, inte kommer att an\,ända allt lleviljat medel. Därav gav
styrelsen i upp.lrag till verkställånde tj:insleman sån1t utvecklingsgluppen att se över om dct
fanns möjlighet atl bevilja Inedel till ),lterligar:e en insats under 2020. T),\'ärr bedömdes det
rnte iinnas någon relevant insats att stalta upp, den l<orta tiden som var kvar av äret. I och
med detta gör förbundet lör'2020 års verksamhel ett plusresultat som medför alt förbundets
kapital översti ger nalionella rådets rekommendationer.

Beträflancle uppfoijning på cieltagarnrvå an\,änds statistik fr'ån SUS. S],stemet forualtas av
Irörsäkringskassan. Etl nytt rappoltvcrl<ryg installerades i sUS i oktobcr 202 0 och det visade
sig ha brister som ännu cj heltkor gerats.
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Ordinarie:
Lars Kempe, Timrå kommun
Nlna Sl(yttberg, Här'nösands komrru I

Mars Hoglund, Regron \räslernon Land

7.4. Styrning och uppfölining av verksamheten
Samordningsförbundet är en fristående juddisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Västemorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som
medlemmar. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från
samtliga fem myndigheterna vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla
det lokala välfärdsarbetet. St,.relsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och
föryaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i
förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande tjänsteman.

Sryrelsen har under året haft 6 protokollförda sq'relsemöten samt ett medlemsmöte och en

verksamhetsplaneringsdag. Styrelsen harunderverksamhetsåretbeståttavföljande
ledamöter:

Ersättåre:
Svcn-Åke Jacobson, Timrå kommun
Margaretå Tjärnlund, Härnösands
Kommun
Robert Thunfors, Region Viisternorrland
tom tu ni 2020, därefter vakant

Hans Sldmmermo, Arbetsförmcdlingen l\'1ikae1 Eriksson, Arbetsfomredlingen
Anna Rernholdsson Lundberg, Försäkringsl(assan Lotta Q!arnlöl lrörsäl(ringskassan

Tili stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en verksamhetspl?.neringsdag genoIntblts
där styrelsen ocir utvecl<lingsgruppen gemensamt arbctal fr am inriktning, mål for'
finansierade insatsel samt verksamhelsarbetct sa mt upplöljning och ut\.ärdering. Styrelsen
antog den 22 november 2019 budgcten och verksamhetsplanen lör verksamhetsåret 2020
ocll plan för ytterligare h.ä år.

För att styrelsen lätt ska kunna följa ut\.ecklingen ay de insatserna/projekt forbundet har
n'ledflnansierat har det arbetats fraIn en mail lör del- och slutredovisnjng. Varje insats/projekt
har ä\,en en stylgrupp där verkställande tjänsteman ingår och laipanclc tår infoDration om hur
insatsen/projektet fortlöper. 

^vtaLtecknas 
med respektive insalsägare där det framgår hur

redovisning av verksamheten skall sl<c.

Ör,crsyn av styrdokument och beslut om intelnkontlollplan har uncier iilet hanteras av
styrclsen. Kontrolier med stickprov är ullört av ordlörande, ekonom samt \.erkställande
tjänstenlan enligt plan.

Styrelsen följcr upp budgeten vid varje sh,-relsemöte.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning

1,5.1 Mål för verksamhetsarbetet under 2020
Förbundets st.relse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrå kommuns
geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabilite ngsområdet mellan
kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en
effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra
förvärvsarbete.
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För att lyckas Incd uppdraget är det dessa mål som man arlletat efter:

- Ge stöd till förbundets medlemmar vid genomförande av behovsanalys
Reiu/Loti I börl'an a\.velksarnhetsåret startade verkställande tjänsteman och

utvecklingsgrLrpl'ren diskussion kl ing deras behov ulifiån tidigare el'larenheter, egna
verl(samhetens statistik o.h aktuell omvärldshe!akning/forsl<ning. Arbetet tned
behovsanalys pågick under vären och till höslen slod del klart vilka behor'
forb u n dsrn edlemmarna har att arbete med Lrnder 2021 och ansökningar om medel tili
insatsertill 2021 uppraltades utif.ån behoven.

- Samord[a och fölia upp irsatserna
Resdlldfr \rerkställandc tjånsteman har deltagit i de beviljade insalsemas stlrrgrupper
för kontinuerljg uppföljning av de må] som angivits i ansökan. Styrelscn har under
2020 beslutat att delrapporlel na sl<a skrivas på den mall förbundet tagit frain. I mallen
sl<a insatsägaren redo\,isa resultat, pl'ognosen för Llppsatta må1, avvil(elser nlm, detta
lör atl undcrlätta för styreisen alt följa upp jnsatsen och i tid kunna hantera eYentuella
avi,il<elser.

- Att verka för att förbundets medel används ändamålsenligt utifrån
verksamhetsplan och budget,
Resultofr Vid varje stj,relsemöle har st]'rclsen föLjl upp ekonolrin töl'atr kunna beslutat
onl cvcntuella åtgärder.

- Genomföra ett medlemssamråd
Resulldfr Undcr årct har etr mediemssamråd genomlör'ts där'förbundets huvudmän
bl a Lrttryckte sina prioriteringar av målgrupper och lnsatser.

- Sprida kunskap om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos
medlemmarna.
Re.srltol.'Verkställande tjänstcman har under året deltaglt i Timrå kommuns
socialnämnd, samt r olika samverkansmöten. Förbundet har deltagjt vid elt möte hos
Reglonal uweckling och där presenlelades förbundets verksarrhet. Verl<ställande
tjänsteman samt utvecklingsgrlrppcn har Lrnder året i olika lorum spridil resultaten
från insatsema/projel<ten. På förbundets hemsida finns al(tuell information tillgangljg.
Plancrade arbetsplatsintbrmationer hos huvudmännen, hal ilå grund av pandemin
skjutlls upp.

1.5.2 Må1 för finansierade insatser
- 0kad salnverkan rnellan projektets/insatsens aktuella p.rrter elter avslutat

projekt/insats.
ResultorrFörbundethartagitfraInrapporteringsmallar,dälailarnsalserskadel-och
slutl.apportera. Insatsema ska i rappol-tcringen redogöra för hur samverkan mellan
insatsens aktuella parter har förbättrats/fö.ändrats. Av de insatser/projcl(t som
avslurats undcr året l'lar det redovisats att samarbetet ntellan aktuella parler har
utvecklats. Det har bl a gemensamt tagils fram nya rutiner som anvånds aV de aktuella
parterna.

- B0 % av de bcvlljade individinriktade projekten/insatserna ska nå sina egna uppsatta
inål som angrvits iansöl(an.
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Resulfotr St),relsen lledömer Lrtifrän det redovisade Icsultatet att merpal'ten av de
bcviljadc insatserna/projekten har uppnålt sina mä1. Måluppf"vllelsen ligger på 75%.
Atl B0%r inte uppnåddes betycler inte att resullatet är' d;iligt, då det l<an konstateras att
det endast är ett projekt som ej nått sitt uppsatta mä], men att man karl ulläsa att
fleltalet av deltagama I det projektet under tiden j insatscn har Eljort en steg-
forfl yttning Inot arlletsmalknaden.

1,5.3 Finansiella mål
Det är viktigt att lorbundet har en god el(onorrisk hushå11ning och alt del linns medel kvar vid
årets slut tbr eventuella oförutsedda kostnader. Cod ekonomisl< hushålhling innebär'att
förbundet lnte får'sätla sig j sl(Lrld och att de llnansiella insatserna bör motsvara det som
förbundet i samräd med medlemmarna l(ommit ö\'erens om.

- Vcrl<samheten ska bedrivas inom clcn bLrdgetram som beslutas av styrcisen.
Resillroti Styrelsen hade tör'2020 års verksamhet lagt en budget i balans.

- Överskott av l<apital skall lölja Nationella rädcts rekommendalion, d v s atl inle
överstjga 20 %r av intäkterna.
Resrlt rtr Vid uppföljning av en insats på slyrelsemötct i .rLrglrsti, lick st),relsen vetskap
orn att en insats som förbundct bevil]at medel till, inte kommer att använda allt beviljat
medel. I och med detta gör'förbundet For 2020 års verl<sar,het ett plusresultat som
medfor alt förbundets kapital överstiger nationella rådets !'ekommendationer.

- Förbundel ska vara självfinarlsielat genom sina medlemsar,'giftel och Iår inle teckna
lån pller l{rcditer.
Resultorr SamorclningsförbLrndet Harnösand Tjmrå har under:lret inte tecknat några
lån ellel klediter.

1.5.4 Målgrupper
De samvcrkansilrsatser sorn Sarnoldningsförbundct finansicrar ska kta sig till personel i
förvärvsaktiv ålder [16-64 år), som är bosatta i Timrå elle]'Härnösands kommun och sorn har
behov "r."_r, rk _oe r. r.rb 'lPrrng.

1.5,5 Individinriktade insatser
At betsmarknadstorg et T i tn rd
Projektägare: TiInra kommun
Projektperiocl: 2001u1-201231

Samordningsförbundet stödjer Albelsmarknadslorget mcd 500 000 kronor under
verksamhetsåret 2020 och Llet innelattar en arbelsterapeut sanlt lokall(ostnacl.

Arhetsmalknadstol'gct i Timrå är ett samverkansprojekl mellan Timrå kommun fenheten tbr
arbete och intcgration, socjalljånsten, \,uxenutbildningen, näringslivetJ, Försäkringskassan,
Arbctsförrnedlingen samt Region Västcrnorrland. Huvudmålet med albetsmarknadstorgct är
att underlätta tjllträdet till arbetsinriklad rehabilitering for de per soncr som 1öpcr risk att
hamna mellan stolarna hos berörda myndigheter'.

Målgrupp: personer i arbetsför ålder [16-64), som uppbär någon fbrm av försörjningsstöd och
som är ibehov av samordnade insatser.
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Llctlsoptajektet
Projektägare Timrä kommLrn
Projckttid 200201-220131

Samordningsförbundet stödjeI Hälsoprol'eklet med 560 000 kronor under verksamhetsåret
2020 och der inneFattar en projel<tledare, lokal samlöv gkostnad.

Hälsoprojektet ar etl samverkansprojcl<t mellan arbetsmarknadslorgets inblandade aktörer
såsom Trmrå komnuns enl'ret lör'albete och integration, socialtjänsten, vuxenutlrildningen,
näringsliver, För'säkringskassan, Arbetsfolmedlingen sarrt RegioD Västernorrlantl.
Huuudmålel med projektet är att deltagandet i proiektet ger positiva elfel{ter på hälsan och
därigenon] också på förmågan till praktik, ärbele cllcr studier.

N,lålgrupp: personer i arbctsfö. ålder lolkbokförda i Timrä kommun, som på grund av f),sisk
och/cller psykisk ohälsa har sr,årigheter att klala av praktik, anställnrng eller studier. För att
kunna delta i projekret ska personen ha kontal(t med en eller flcra a!,projektets samverl<ande

Parter.

Nyanl(inda kvinnar till arbetet
Plojeklägare: llärnösands kommun
Projel(ttid: 190401-200331

Samordningsförbundet stödjcr Nyanlända kvinnor mcd 200 000 kronor under
verksarnhetsåret 2020 och det innefattar 1,5 tjänst albetsmarknadskonsulent

\yanliinda klimol rill arhctc iir ett sam\ erkansprojekt mcllen Tlär'nösands konrmun och
Arbersllimrcdlirgcn. Slllet nled insatsen :i1. att kf imor med utomcuropciskt ulsprune son'i saklar
grurdläggarrclc urhilclning ska etablelas pi alLrctsrnarknaden.

Målgrupp: K\,rnnor [20 år och uppåt], som ska elableras på den svenska arbetsmarknaden och
mcd utolneuropeiskt urspnnl! sonr saknar ur-undläggar]de utbildning liarn hcrnland.t. där SFI-lärare
gör bedömnrng alt del i dagsläget inte har någon progression i studier i svenska i nuvarande
studieform.

Att bryta mötlster
Projektäga.c: Härnösands kommun
Projekttid: 200101-2111231

Samordnjngsförbundct stödjeI r\tt br\ta rnönster med 500 000 k|onor under
vcrl(samhets;ret 20 20 och det innctättaI tvzi socialsekretelare på deltid.

Dct övergrjpande mälet för insatscn Att bryta mönsler, är atl br)'la mönster för för'äldrar som
lever på försörjningsstöd och på så sält ge barnen bättre forutsättningar och bättre förebilder
med självfijrsör'lande föräldrar. 2570 av dc 20 sjukskrivna familjelna, som uppbär el(onomiskt
bistånd sl<a bli sjäh.forsörjandc Lrnder 2020.

N'lålglupp: Barnlamiljer med forsorjningsstöcl.

Signering avjusterare
på varje sida

Sida 9

{\ rr-U 
^,Ml J§/-!

11



1,5.6 Strukturövergripande insatser
Ar be tsmdrknadstorll i Har nö sa n tl
Projektägarc: Härnösands komlnun
Projekttid: 200101-201231

Samordnlngsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorg i Härnösand med 1 000 000 l<r'under
verksamhetsåret 20 20 och det innefattar projektledare och lokal.

Under Forsta året sl<a fokus vara på att samverkansformer och arbctssätt utarbetas
gemensamt med samverkanspartncrs under ledning aY prol'ektledaren. NIålet är atl skapa en

organisation med l<onkreta mål och utveckla metoder för samverkan.

Målgrupp: lndivider l'rlellan 16-65 år och som uppbiir n:rgon form av försörl'ningsstöd,
aktlvitetsstöd, ctableringsersättning, sjukpenning eller A-kassa sanlt personer som står utan
ersättning men är i behov a!, stij.l.

1.5.7 Uppfötjning och resultat fdr iDdividinriktade insatser
Resultat lrån respcktive insals redovisas nedan enligt d. lbr irlsatsen uppsatla målen.

Arbetstnarkna et Titnr(i

l. :(l !:i, a\ d.llagar.a rkn a|dulas mol

l. 15 % r! d.hagarna ska avs utl1s rnoi

i. Anpassa befinrliga \anrt hlttr.t a ruliier
ocl irberssäft u(rllaii nla liiul(ill.in,riri

.1. Hitra sams_vr 1\,ära geme.sam'na lirgor

5. Å11 100 9, av dehagama efter avslulad
dd pa ArbcLsnrarknadslorger har en egen
uppl.lclLc a\ au ha 1-afi ett gott stöd sonl
hjälpl denr pa !ägm rnol egen ftjriörjiing.

Har målet uppnåtts?

1. Nej

Ltfallrrcsultat fiir respeklire mil

1. i.6 oi) h.rr :r\ ilLitar. rlll :Lrt.lc.
I:.rnrncnär: l'ir lrund a! Co\id l9 har
dct nndcr 2020 larit s\arare afi lå ur
deita-sama lill arbeie.

2. 51.: l; har a\(lutal! mol su.lic..
Kormnenrar: \1ånga llcr har alslLrars
l1roi tudicr inåll.r lin ar|crc. dil
rrllclsmårl(råden pr\erl( s !\ Q)!id-

: \'ail liiller ruIL.er och arb.Rsart sa

hir \erksamhelen rrider hela:020
:rbelal f|am :lt.) Il a betcs:ills.rr
komlrer lokuser! rf.r ph Irsarser ocli
ft +am en riid tråJ i plan.rnigcn fijl
ieliagarelr ; s) lic aft ilka t)dlighclc. i
plxncrnigcn.

.1. Dirlog i genrensimnra 1iågor har
lints I si!rlruppen. Dua ö\'erens-
kornmelse och rörande extratlänstcr
\'1en ä!en bra dialoger med .\UB
haudlägSare och handläggare riir

5. Dlalog,ulpji)liling llar iiirl! .i.d .rl
lilal dcitagarc c11i a\slulJd tid på
.\rbrt!marknadlrorg.r pa grund a! ali
rå dcltagarc !år a\clutadc !id u!p-
liill.ingsrid€n Resuhatet !isrde att
delhgrnra !a t nii-lda med bland an.dl

Signe ng av iustcrarc
!å \,r te sida
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o!h l]ssnrd !å sanli tåii med sig
'\erkl\ s inliir fiamdderr.

Hälsoproiektet
Insatsens mål: Utfallr Hurser detuthittills? OBS detta proiekt pågår

fortfarande

a-. -g -p .o" t '. 
-rf-oa - -

1. Alt dcltågande r !rojekter ger posiliv:l effekler p: l Skattningen är 0-'1 där 4 representerär ettvålmiende
hälsan och dä genoIn ocksi pä fornliigan till på 18 trågor kringlal]naende Samtlig. dclt:garn.
praktik, arbctc ellcr srrrlier. \4äts \'ia skallar att dc har lörbättmt sin halsa. Samtliga deltagare

Vä I mä end cs tGlan. soln d el tog s ke lla de ttt ökat väLmåcndr citc r proj cktct.
Son grupp har deltagarna flylla! sjg 2 steg på sanlthga
tiåg0r, not \rälmåcnLIc.

D..m tt D' .'å
1 20 d€ltag.1re ska erbludas Hälsopr.tekter xnder I 20 deltagare har erbludjts att deLta i prolektet
hLlstcn [Revideral rnil godkart ar. snrclscn].

2 15 deltaga.e ska sLurfara ocl q.nomlöra cn 2 - d.llagarc påböriade H:ilsoprolekrFr rrfdcr liii§rcr
sk.rtnrmg innan dcccnlber 2020 ise|-norl

3100trrocenlal'dlrllagamasonrr'Lrlllölji 3 1l0 l.occnt a!' Cellagama som lLrlLlöllr Hälsoproiektet
Hilsoprojcklct ska uppleva lörbettrad ln skvalilel jrar upplell en lorbäitrad hälsa enljgt skaltningen

.t 100 proccn.al dcltagarna s.,n ltlltöljt 'l 100 procenlevdeltagsrna sonr lulllöljl Halsoprojektct
Häln)!roJeklet ska uppieva iörbätlrad fusisk haruIpi.!lrn iiirbäitrad i.'sisk lonnåga enligt
rö-r5qJ. | 'k,r rn -s' .

5 All. dcll.garc som lulllotier llalsoproiekler ska 1å 5. Såmtliga d€ltagår'e hår l:rtt rekolnncndalioner orn

rn rckomncndation om foftsallpLanedng efter tbr.tsäft plancring.

iektet.

Nvdnlöndd kvinnor till athete
Insatsens mål

1. 20 kvinnor ska inom ramen a\.2 år
i:l anställning hos crlcma
arbctsgivarc.

Har nlåletuppnätts?

1. N_cj

Utfall/ rcs ultat för respektive mål

l. Sallltliga 52 kfinnor som harlarit
rnskrl\ nn i tr ojektellrar komn1it uti
någon lorn a! s:.sselsättning, bla.
genom pfakrik, arbetstr:1ning och
gcnonr sr.tb\.cntion.r'adc anställnrngar
på en indi! idu ellt utval.l tlals. 21
krinnor som deLlagit i projeklelhar
hitlills arsluta!s. Ar dcssa har l börjat
srudera 3 har giirt till regulja.a
arlr.tsnrarknadcn, 7 kvinnor har
ålergåll lill arbelsförmedlingcn f.lr
andra insalser rred ersällning genom
al(til'jtetsstöd Ar dcss. sjLr har l!'å
scnarc ålcrkomniit lbr erlraljansl. 10
kvlnnor Iar aivcrlörts lill annan
myndighet [ar.de r har'3 blil,it
sjxkskalra, I triräldreledig, 1 lltt
sjukcrsattning samt 1 ber.iliats LSS

dagliglerksrmhet I(ommentar Pi
grund a! Co\id-19 lrar dct u.dcr 2020
\ar il s\årarc all a\sluta d.llagarna till

Signering av justeråre
på rarj€ sida
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Att btyto tnönster
Insatsens mål

f. ilTillsijttnlng.n nrc.l frolektet är ntl
br!,ta mönster far larälrlrar som iel'cr
på iörsörjningsstöd och på så sått ge

barnrn bätlr e loruts.ittningar och
bälli 

"" 
lorebilder med sjäh,lörsörlande

lörä1drar. 25il| av de 20 siukskrilna
lanillerna, som upph:rr ckonomiskr
bisr,lnd ska bli siälvlörsörjande under
2A2a

Har måletuppnåtts?

1.la

Utfall/resultat för respektive mål

1 i{åls.ittningen i projektet va.;tt
anlalct sjukskril:na hushåLl med barn
sKulle mmska med 25r'r, ralkel
uppnåddcs rcdan iaprii 2020.
I decenber ]nånad 2019 hede 183
Barnlamilier fdrsörjningsstöd. l
oklober nrånacl2020 h.rde 129 banl
lörsölningsstod. Under hel.r perioden
I jan- I seplember 2020 har 233 barn
varilaklu€lla i projeklet. 53 lanjljer
med ba.n 1ar al«uclla 2020 01 01 och
.r.less. |.r 24 förildr.r I;itt
anställning och 32 familjcr har bliyit
sjah4örsdrjandc Handlasgerna skullc
initiall fo kus era på 20 sjukskrivna
foraldrar som uppbar ckonomlskt
bistånd, 11 hushåll med barn,rar

Hår målet uppnåtts? L lfrllrresultrt för respekliie mål:

l. Konl(rem och mälbara rnål tör ar t\'i
har rtt_o nats uriliån iör!änhlngar'
örskenlål sorn lttis utn ironr sttr-
gruppen 

^rberer 
konl.rer aIt lorLliJpa

sanrl utleckl:rs undcr ir t!å när
samlolaliscrjn-!:.n konxnit igång.

l. Arbeiei nred att ulveckla sarnyerknn
har lli.tt lijpr.de underfrojektiden och
ärl]ägo1 rom \i foftsätrer ahiobba på.
\är rorget Olpnar iir ambltionen gi\enii
eu lrhelel forlöper och fördjupas

tllerliglLre.

3. Detn ska mätac under dr l. El rrätbxrl
under år l. i ocl.i.d atl lorEcr iinnu rntc
öpt .r11_\siskr.

L AU skatå en organisarion med 1. Ja

:. 
^n 

uNeckLa merode. for sam\erkan l. Jr

L ALI ku derna fa lorget upplever it -1. \ej
kontaktc. nr.d dc olika rl))rdlgLelerna

1.5.8 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insats

Ar bets mar knadstorg et i H ärnös and

Religionsvetarna
Förbundet aIlangerade den B oktober tillsammans med Samordningsförbunden i Sundsvall
och Ånge, en heldagsutbildning av Religionsvetarna om "Kulturmöten inom arbetet och
arbetsmarknaden. På $und av Covid-19 kunde endast 30 personer delta i.,siskt, men många
tog del av utbildningen digitalt, via en anmälningslänk. Efter utbildningen har återkopplingel1
varit att utbildningen var mycket uppskattad och lärorik.

SiSnering av tusterare
på r'årje sida

Sida 12*4"**
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Psjkiotridog0ma, v. 15
Arets psykiatridagar al-ranilera.les i samärbele nlcllan Länsvcrl{samhct Psykiatri Vuxcn, Barn-
och u ngd.r nspsykiatrin, Sundsvalls l<omrrun, Rältspslrkiatrjn iRegion Västernorrland,
Blukarrådet Västernorrland, SamordningslbrbLrndct i Sundsvall saInt Samord ningsfol bundet
tlärn ösa n d Timrå.

'l'emat lör psykiatridagarna veI lnissbrLlk och samsiul<lighet. På grund av Co!id-19
situiltionen, valde vi att siinda föreläsningarn:i live via Webbell. Tack vare detta, så ficl< uer
chansen att ta del av falrel;isningalna lin lidigare år. Enligt den framlagDa slatistlken
påbörjades ijvcr 11000 streanrs fijrdel:1t på t\'å dagar, mcd cn gcnomsllittlig visningsfld på ca.

50 minuter. ArraDgorsgruppen har uh'är-dcrat dagarna.

Styrelsens samlr]arlfattande bedömniIg av utfallet av insatserna
St),rclscn:ir lnyckel nilj.l mc.l att sallllllga jnsatsL'r kLtndc gcnoI,]]l'öras lrots den pågäende
pandemin. Pandem i11 haI u]ider å1ct mcdftjrt att del har varit svårare atl tä ul projcktens
.leltagare i pl aktik o!h i arl)ele, men positi\,t ;ir att n:inga fler- har g:itt till stu.lier äD fdrväDtal.

StyrelseD konstatcrar att rnallel med alt 809tr av de betiljade indlvidinriktade insatserna ska

nal sina egna uppsatta må1, inte n:iddes firllt Llt. St! relsert är nöid Ined alt 75% a!' målen kunde
uppDås trots pandcmirt.

Styrelsen hedömer att insatscr ,4tt årl4a rTronsaei har uppVisat ett m)'cket gott resulLat, Ll'ols

r'ådande pandcmi och insatsen N),anlända l{vinnor till arbete, nirclcle inte Llet uppsatta Inålet,
men här hal insaLseil ändä rncdverl<at till atl 52 kvinnoI har l(ommit ut i någon folnt av

syssclsättning, vilket i sig är en stcgförflyttning oärmare arbetsmarknaden. Styrclser
bedömer: ä\,en att insatscn valil värdelull såvål föt deltagare som lör samhällel i ö\,rigl, då den
medfört aLl dellagarc har hamnat r|itl i viilfärdssystcmct, som till cxcrnpcl sjul<crsättning och

LSS, dagiig verl{samhet.

AvslLrtningsvis kalnns dct vilitlgt .rtt under' 20 21 arbcta med atl minska det egna kapitalet sii
att förlrLLndet äteriger) håmnar under 2 09; i eget kapital iDlör 2 022.

1,5,9 Balanskravsresultat

tselopp i tkr 2020

ÅreLs rcsultat enligt resultalfäko|rg 458
-Samtlige realisationsvinstcr 0

+Reahsalionsvir)sLcr.-rligtLrndantagsmöllighet 0

+RealisaLionslörlrrslerenligtundantagslnötlighcl 0
-/+ 0rerliserade rinslrr/liidLrsler- i ,ärdefapper 0

+/ Äteriöring av orcaljseråde vinsler och
förlLLslcr. i värd.papper: 0

= Balanskravsresultat 458

1.6. Väsentligapersonalförhållanden
Samordningsförbundet Hämösand Timrå har ingen egen anställd personal och har därför inga
egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman och ekonomtjänst köps av Timrå
kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat
pensioner.

Signrring av jrsterare
på r'arjo sida
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t,7. Förväntadutveckling
Den rådande Covid-19 pandemin medför stor osäkerhet inför 2021. Styrelsen
följer de rest ktioner som ges av berörda myndigheter. Förhoppningsvis kommer det under
2021 ges möjlighet att delta på styrelsemöten via digitaia lösningar, vilket inte är tillåtet idag.
Styrelsen bedömer i dagsläget att de insatser förbundet finansierar kommer att kunna
genomföras u nder 2021 som planerdt.

En annan föruäntad utveckling är att påbörja arbetet med att använda helårsekvivalenter, så

att det kan hjälpa oss,tterli8are att göra bra satsningar förvåra målgrupper.

2. Driftsredovisning

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp tkr Utfall jan-dec
2020

AI<tuell
budgetian-

dec2O2O

Awikelse utfall -
budget

Boksluthelår
2019

Neitokostnad 3 296 -3 754 458 -3742

Bidrag/intäk 3 754 3 754 0 3 811

Resultat 458 0 458 69

Utgående eget
kapital

1038 568 470 581

Likvida medel 2 014 1 068 950 977

Belopp i kr. Not
2020 01-01
2A2A-L2-31

2 019-01-01
,2019- 12 31

Verkamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetels resultat
Finansiella intäkter
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

1

2

3754
3 296
.158

-37 42
34

35
69

69

0

45B

458

Signcring.v justerare
pä varje sida
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4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp ikr Not 2024-12-31 2019-72-37

Tillgångar
0msättningstillgångar
Ford ngar 3

IGssa och bank
Summa omsätb ngstillgångar

summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Egetkapital

Årets resultat
Övrigt eget kapital

Skulder
Kordristiga skulder 4

Summa eget kapitat, avsättningar och skulder

84
2018
2102

2L02

,158

580

1464

2702

2LA
977

tlzl
7t2t

69
sL2

540

1L21

Signering åv justerare
påvarje sida

Sid a 15
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5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr. 202A 12 3L 2419-12-37

Årets resultat
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga ford ngar
Ökning/minskning koft fristiga skulder
IGssaflöde för den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

521
649

458

458

7107
911

2018

69

69

-133
-446
-979

-909
1820

9L1

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är uppräftad r enLighet med lagen [2018:597] om kommunal bokföring och
redovisning i tlllämpliga delar. Förvaltningsbcrättelsens sn'ul<tlrr föll'er RI{R|s
rekommendation R15, Ine.l vissa tillär'rpningar i frirhå11ande ljll FinsamfijrbLrndens struktur-
Tillgångår och sl<uLder har \,ärdelats till anskaflningsvärde.

lnligt t,ag [2003:1210) om finansie]l samordning 21§ så ska11 samordningslbrbunden bland
annar ha en god ekonomisk hushållning I sin verksamhet och förvalta sina medel på e[t sådant
sätt att krav pä god avl(astnjng och betryggande säkerhel kan tillgodoscs. Budgeten skall
upprättas så att inläkterna ö\,erstiger kostnadcrna. llndantag får dock göras om det finns
syrnerliga sl<:il. [S!S 2004:775J.

Periodiseringar av inkomster och utgiFler har skett cnligt god redovisningssed, det innellär att
inkomsler och Lltgifter har bol<fijrts p:i .le pelioder som de rntjänats lespel{ti!,e forbrul(ats.

Medlenlsavgifler har bol<forts i den period de avser.

Nedlagda insatsl(ostnader redovisas i resultalräkninger.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension.
Verkställande tl'änsteman köps av Timrii kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar
.örrrr och lu rt ku. t ,d"r d:r bl nd pe-sio .r.

Signcring aY lusrerare
på vaqe sida

Sida 16

u5 wzq tN!
18



7. Noter

Not 1. Verksamhetens inläkter
2020 72-31 2019-12-3L

D ftbidragfrån staten
D ftbidragfrån Timrå kommun
Driftbidrag från Härnösands kommun
D ftbidrag från Region Västernorland
Finansiella intäker
Summa

Not 2, Verksamhetens kostnader

18t'7

469
939

0
3 75+

1888
472
472
944

35
3 811

2420-72-37 2479-L2-37

Arbetsmarknadstorget Timrå
Nyanlända kvinnor till arbete
Hälsoprojeket
Arbetsmarknadstorget Härnösand
Attbrlta mönster
Insatser för förbundsmedlemmars personal
Summa insatser
Styrelse
Kansli
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Not 3. Fordringar

500
240
560
540
500

'19

2 349
84

822
t'7

3 296

2A2o 12 31

2 azg
66

68

3 7+2

2479-72-31

Momsfordran
Förutbetalda kostnader

Not4, Upplupna kostnader och förutbetalda intäl<ter

84
0

L24
B6

2420-72-31 2479-72 31

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader

996
67

353
187

signcring avl sterare
på varje sida
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8. Styrelsens underskrift
Vi intygar alt årsredovisDingcn gel cn rätlvisande bild a\, \,erksamhetens resultat sanlt
kostnader, jntäkteI och lörbundets ekonolriska ställning.

[Då varje ]edamot sitter p:l pel sonligt mandat ska .lc inte skrive undel i egensl<ap av
representant för en myncligheL, utarl från sin roll i SaDlordningsfiirbun.lets styrelsc.l

åaZ/-:aJ clö

\,..-.,=r''''''' ''" ''-<r')
Nina Skytlberg
Vjce ordförande /

l-ars l(empe
Ordlörande

tt',. "-a-::"''9 A
/rae orailoranale / I

,1,4 + i)- ,1 //
l@qfa!:i{r / c---z

/4,-- ö1----2-:-<>
Hans Sl<rmmcrDro
Ledamol

Mals llöglund
Ledalnot

naR tr"rä1,'". t,..är".e
ledamot

Signering av justcrarc
påvarje sida

Sida 18
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Sida 1 (1)

Lekmannarevisorerna
I Ostkustbanan 2015 AB
 
2021-03-26 
 
  
    Till årsstämman i  
    Ostkustbanan 2015 AB 
    Org nr 559021-6262 
 
 
 
 
 
Granskningsrapport för räkenskapsåret 2020-01-01 --2020-12-31 

Vi av fullmäktige i Region Gävleborgs, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, 
Härnösands kommun, Kramfors kommun, Landstinget Västernorrland, 
Nordanstigs kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun och 
Örnsköldsviks kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Ostkustbanan 
2015 AB:s verksamhet.
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning 
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll 
samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordningen. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.          

Bakgrund 

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 

rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut. 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader efter det att verkställigheten avbröts. 

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att 

beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.  

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

 Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej 

verkställt. 

 Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka 

typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 

dagen för respektive beslut. 
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§ 48. Fort 

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering skall ske en gång per kvartal.  

Biståndsenheten har följande att rapportera. 

Denna period finns det 46 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  

Det är 14 beslut om särskilt boende SoL, 2 beslut om Bostad med särskild 

service servicebostad LSS, 1 beslut om Bostad med särskild service, 

gruppbostad LSS, 9 beslut om kontaktperson LSS, 2 beslut om 

kontaktperson Sol, 4 beslut om daglig verksamhet LSS, 8 beslut om 

ledsagarservice LSS, 2 beslut om ledsagarservice SoL , 2 beslut om 

kontaktfamilj SoL samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.  

Denna period finns det 42 avslutade beslut som inte har verkställts på 

nytt inom tre månader att rapportera. 

Det är 9 beslut om sysselsättning SoL, 4 beslut om dagverksamhet SoL och 

29 beslut om daglig verksamhet LSS. 

Socialt perspektiv 
Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad 

rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om 

bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart. Det innebär att 

beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.  

Ekologiskt perspektiv 
Inget direkt ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för enskilda som 

beviljats bistånd.   

Ekonomiskt perspektiv är konsekvenser i form av vite.                    

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2021-04-05. 

Socialförvaltningen, rapportering av ej verkställda beslut och avbrott i 

verkställighet gällande första kvartalet 2021.                         

______                                 
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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 

 

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut 

Typ av beslut Lagrum Datum för 

beslut 

Orsak 

Särskilt boende 

Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-06-10 Brist på boendeplats. 

 

Särskilt boende 

Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-08-14 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 

Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-09-10 Brist på boendeplats. 

 

Särskilt boende 

Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-09-23 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-04 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-10-28 Brist på boendeplats. 

 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-11-06 Brist på boendeplats. 

 

Särskilt boende 

Demens  

4 kap. 1 § SoL 2020-12-14 Brist på boendeplats. 

 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-12-29 Brist på boendeplats. 

 

Särskilt boende 

Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-10-27 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2019-11-21 Brist på boendeplats. Erbjuden två 

gånger, tackat nej senast 2020-12-29. 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-09-29 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 

Äldre 

4 kap. 1 § SoL 2020-11-18 Brist på boendeplats. 

Särskilt boende 

Demens 

4 kap. 1 § SoL 2020-03-26 Brist på boendeplats. Erbjuden 2020-

09-09, men tackat nej. 

Servicebostad 

LSS 

9 § p. 9 LSS 2020-03-31 Erbjuden 2021-03-25, väntar på svar. 

Gruppbostad  

LSS 

9 § p. 9 LSS 2020-10-13 Brist på boendeplats. 
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Servicebostad 

LSS 

9 § p. 9 LSS 2019-10-14 Brist på boendeplats. 

Erbjuden 2020-09-28, men tackat nej. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-03-12 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

03-11 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

SoL 

4 kap. 1 § SoL Ej verkställt 

sedan 2021-

01-01 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

11-30 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-06-08 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

SoL 

4 kap. 1 § SoL 2020-05-01 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

03-02 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

10-07 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-12-01 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS Ej verkställt 

sedan 2019-

10-23 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Kontaktperson 

LSS 

9 § p. 4 LSS 2020-10-08 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS 2021-01-01 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

04-28 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS 2020-11-11 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS 2020-07-01 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS 2020-12-07 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 
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Ledsagarservice 

SoL 

4 kap. 1 § SoL 2020-10-14 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

SoL 

4 kap. 1 § SoL 2020-11-10 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

07-03 

Brukaren vill ej matcha eller påbörja 

insatsen under Covid 19. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS Ej verkställt 

sedan 2020-

08-20 

Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Ledsagarservice 

LSS 

9 § p. 3 LSS 2020-11-10 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Korttidsvistelse 

LSS 

9 § p. 6 LSS 2021-01-01 Brist på uppdragstagare. Covid 19 

försvårar rekrytering. 

Korttidsvistelse 

LSS 

9 § p. 6 LSS 2020-01-02 Brukaren vill ej matcha eller påbörja 

insatsen under Covid 19. Brukaren är i 

riskgrupp. 

Daglig 

verksamhet LSS 

9 § p.10 LSS 2019-09-04 Fått erbjudande tidigare, tackat nej. Ej 

nytt erbjudande.  

Daglig 

verksamhet LSS 

9 § p.10 LSS 2019-07-08 Fått erbjudande tidigare, tackat nej. Ej 

nytt erbjudande. 

Daglig 

verksamhet LSS 

9 § p.10 LSS 2020-10-19 Ej fått något erbjudande. 

Daglig 

verksamhet LSS 

9 § p.10 LSS 2020-01-13 Fått erbjudande tidigare, tackat nej. Ej 

nytt erbjudande. 

Kontaktfamilj 4 kap. 1 § SoL 2020-06-25 Familjer är tillfrågad men tackat nej. 

 

Kontaktfamilj 4 kap. 1 § SoL 2020-10-21 Familjer är tillfrågad men tackat nej. 

 

 

Tabell 2. Avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader 

Typ av beslut Lagrum Datum för 

beslut 

Datum för 

avbrott 

Orsak 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2019-05-23 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2020-06-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 
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Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2019-07-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2019-01-15 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2017-02-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2019-03-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-08-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-02-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-02-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2020-09-29 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2020-11-02 2021-01-01 Avstängd från dv, behöver 

ny plats  

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-07-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-02-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2011-09-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2019-01-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-02-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2016-09-02 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2016-07-01 2021-10-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2016-02-26 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2014-11-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2016-01-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2017-11-01 2021-10-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 
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Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2017-11-17 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-01-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2014-09-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-02-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-01-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2015-06-13 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Daglig 

verksamhet 

9 § p. 10 

LSS 

2013-04-01 2021-01-01 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 

SoL 

2017-03-14 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 

vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-03-10 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 

vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 

SoL 

2015-02-23 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 

vidare p g a Covid. 

Dagverksamhet 4 kap. 1 § 

SoL 

2019-05-06 2020-03-23 Stängd verksamhet tills 

vidare p g a Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-05-26 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-02-28 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-05-20 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-11-19 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-12-09 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-11-01 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-01-10, 

2021-01-28 

2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-12-30 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 

Sysselsättning 4 kap. 1 § 

SoL 

2020-12-30 2020-11-24 Stängd verksamhet p g a 

Covid. 
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SOCIALNÄMNDEN 
 

 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
avseende första kvartalet 2021 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden  

- att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

- att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för 

kännedom 

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 

rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ SoL och 28 f-g §§ LSS. 

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut. 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader efter det att verkställigheten avbröts. 

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut. 

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att 

beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.  

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

 Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej 

verkställt. 

 Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

 

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka 
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typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 

dagen för respektive beslut. 

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom 

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering skall ske en gång per kvartal.  

Biståndsenheten har följande att rapportera. 

Denna period finns det 46 ej verkställda gynnande beslut att rapportera.  

Det är 14 beslut om särskilt boende SoL, 2 beslut om Bostad med särskild 

service servicebostad LSS, 1 beslut om Bostad med särskild service, 

gruppbostad LSS, 9 beslut om kontaktperson LSS, 2 beslut om 

kontaktperson Sol, 4 beslut om daglig verksamhet LSS, 8 beslut om 

ledsagarservice LSS, 2 beslut om ledsagarservice SoL , 2 beslut om 

kontaktfamilj SoL samt 2 beslut om korttidsvistelse LSS.  

Denna period finns det 42 avslutade beslut som inte har verkställts på 

nytt inom tre månader att rapportera. 

Det är 9 beslut om sysselsättning SoL, 4 beslut om dagverksamhet SoL och 

29 beslut om daglig verksamhet LSS. 

Socialt perspektiv 

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad 

rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om 

bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart. Det innebär att 

beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.  

Ekologiskt perspektiv 

Inget direkt ekologiskt perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för enskilda som 

beviljats bistånd.   

Ekonomiskt perspektiv är konsekvenser i form av vite. 

 

 

Mats Collin 

Förvaltningschef       
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