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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 31 maj 2022 kl. 08:15 i 

Kommunstyrelsesalen i Rådhuset. 

Hålltider för sammanträdet 
08.15 Upprop 

08.20 Information om Nostalgidagarna – Linda Gradin, näringslivsutvecklare och Kicki 
Wiklund, ordförande Hernö Cruisers  

08.40 

08.55 
09.10 
09.30 

09.45 
10.00 
10.10 

10.35 
 
11.00 

12.00 
14.30 
 

Information om flyttundersökning – Uno Jonsson, tillväxtchef 

Säkerhetsprövningar av ledamöter – Per Jonsson, beredskapssamordnare 
Information från HR – Marie Englund, t.f. HR-chef 
Paus 

Remiss Kulturplan för Västernorrland 2023-2026, Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 
Ägardirektiv Restore Höga kusten AB, Uno Jonsson, tillväxtchef 
10-årig investeringsplan Lars Liljedahl, kommundirektör 

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen, Lars Liljedahl, kommundirektör  
Fyramånadersrapport kommunen, Lars Liljedahl, kommundirektör 
Ärendegenomgång 

Lunch med gruppmöten 
Beslutsmöte 

 

 
 Föredragningslista 
  

1.  Informationsärenden 

2.  Val av justerare 

3.  Fastställande av föredragningslista 2022 

4.  E-förslag - Rökförbud badstränder 

5.  E-förslag - Konst vid resecentrum 

6.  Motion - Snabbladdare för elfordon 

7.  Fyramånadersrapport Kommunstyrelsen 2022 

8.  Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022 

9.  Mål, budget och skattesats 2023 

10.   10 årig investeringsplan 

11.   Ramjustering 2022 

12.   Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - Socialnämnden 

13.   Uppsiktsplikt kommunala bolag 2021 

14.   Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

15.   Hyresavtal - Murbergets och Tullportens förskolor 

16.   Gemensam överförmyndarnämnd Härnösand - Kramfors 

17.   Remiss Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 
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18.   Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 

19.   Granskning av utbetalningsrutiner 

20.   Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

21.   Ansvarsfrihet 2021 - Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

22.   Ansvarsfrihet 2021 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län (KTM) 

23.   Ansvarsfrihet för år 2021 - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

24.   Årsrapport barnkonventionen 2021 

25.   Årsredovisning donationsstiftelser 2021 

26.   Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

27.   Anmälan av delegationsbeslut 2022 

28.   Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2022 

29.   Frågor och svar 2022 

 

Andreas Sjölander 
ordförande 
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Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunstyrelsen 

E-förslag - Rökförbud badstränder 

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avslå E-förslaget.  

 

Beskrivning av ärendet 

Ett E-förslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren 

föreslår att Härnösands kommun inför rökförbud på allmänna badplatser. 

Den så kallade Tobakslagen eller Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, anges i kapitel 6, vilka platser som det råder rökförbud på. I 

lagtexten finns inte allmänna badplatser eller kommunala badplatser 
beskrivet. Det är därför inte möjlig att med stöd av tobakslagen förbjuda 

rökning på allmänna badplatser.  

Rökförbud på allmänna platser ska tillgodose förutsägbarhet, tydlighet och 
preciserat av vem som är ansvarig för att rökförbudet följs. Att applicera 

dessa föreutsättningar på allmänna badplatser är svårt, framförallt på 
allmänna badplatser som kommunen inte har rådighet över.    

Finns det kommunalt drivna lekplatser eller restauranger på badplatsen så 
föreskriver lagen att, inom detta område så råder det rökförbud. Ansvaret för 
att rökförbudet följs ligger på den som äger lokalen, utrymmet eller området 

utomhus. Det är den som har rådigheten som har skyldighet att se till 
bestämmelser om rökförbud följs. 

Förslagsställaren skriver att andra kommuner har infört rökförbud på 
badplatser. Det finns kommuner som infört rökförbud men då på 
kommunala badplatser. Allmänna badplatser som kommunen inte har 

rådighet över kan inte kommunen besluta om rökförbud för.  

Det finns inget stöd i tobakslagen för att införa rökförbud på kommunala 

badplatser. För att veta om kommunala badplatser skulle kunna anses som 
områden för rökförbud krävs det en dom i domstol. Det finns än så länge 
ingen dom som säger att rökning på kommunala badstränder är förbjuden.  
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Det finns dock möjlighet för kommunen att uppmana eller ombe personer 
som röker att inte göra det på badplatser genom skyltning. Till exempel 

Karlshamn och Varbergs kommuner har vidtagit en sådan åtgärd.  

Tobakslagens krav på skyltning beskrivs som allmänt formulerat och ger 
möjligheter att individuellt anpassa skyltningen. En skyltning med 

uppmaning om visa hänsyn genom att inte röka på platsen, eller enbart på 
särskilt angivna platser skulle kunna ge minskad rökning på kommunens 

badplatser och ge liknande effekt som ett förbud. 

Tillväxtenhetens bedömning är att det inte finns stöd i lagen för att införa 
förbud mot rökning på allmänna badplatser eller på kommunala badplatser 

med nuvarande lagstiftning då frånvarande av en dom i domstol som skulle 
kunna vara vägledande i tolkningen av tobakslagen. Det Härnösands 

kommun skulle kunna göra är att genom skyltning uppmana att inte röka på 
kommunens badplatser.  

I denna skrivelse har samhällsförvaltningens Trafik och fritidsavdelningen 

deltagit. 

           

Socialt perspektiv 

Beslutet antas inte påverka det sociala perspektivet negativt.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet antas inte påverka det ekologiska perspektivet negativt. Att minska 
nedskräpningen av fimpar skulle kunna vara en positiv konsekvens av att 

införa rökförbud men bedöms inte som möjlig.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det ekonomiska och juridiska perspektivet påverkas inte av beslutet.   

Beslutsunderlag 

I beslutet har Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter kapitel 6 

varit vägledande för förslag till beslut.   

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Henrik Petré 

Utredare 
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Konst vid resecentrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att e-förslaget tas med i framtida planering. 

Beskrivning av ärendet 

Ett e-förslag har inkommit till Härnösands kommun där förslagsställen 

föreslår en utsmyckning av gångtunneln vid resecentrum. 

Bakgrund 

Härnösands kommun jobbar aktivt för att utveckla konst i det offentliga 
rummet. De senaste åren har kommunen beviljat förslag från medborgare om 

tillskapandet av nya konstverk. Utöver det har offentliga konstverk skapats 
med så kallade 1% medel i samband med nybyggnationer, fler 1% projekt är 
också under planering.  

Härnösands kommun visar med dessa satsningar tydligt att konstnärlig 
gestaltning är viktigt i offentliga miljöer och att kultur är en självklar del av 

vardagslivet i Härnösand.  

Gångtunneln vid resecentrum 

Härnösands resecentrum har en enhetlig arkitektur där både byggnad, 

inredning och utemiljö har inkluderats i nuvarande gestaltning. Det är därför 
viktigt att helheten beaktas vid eventuella förändringar som frångår och 

påverkar den arkitektoniska tanken. 
 

Vid en eventuell konstnärlig gestaltning i tunneln är det därför av vikt att den 
konstnär/konstnärsgrupp som eventuellt får uppdraget har kompetens och 

kunskap kring det. Att som trafikant bli hänvisad till en tunnel ställer 
särskilda krav på gestaltning och upplevd trygghet i tunneln. 

Ansvaret för gångtunneln vid resecentrum är delat mellan Härnösands 

kommun och Trafikverket enligt ett genomförandeavtal.  

Bedömning 

Vi är angelägna om att Härnösand berikas av ännu fler av omsorgsfullt 
gestaltade miljöer. Därför är det viktigt att ett eventuellt uppdrag att utforma 

en ny konstnärlig gestaltning ska tilldelas yrkesverksamma kulturskapare 
och att utformningen av processen för upphandling av konst baseras på 

mailto:elisabeth.oxelhojd@harnosand.se
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KRO:s (konstnärernas riksorganisation) rekommendationer för konstnärliga 
gestaltningsuppdrag.  

 
Under kommande år finns ett antal befintliga konstverk som kräver 

omfattande och kostnadskrävande reparationer, bland annat planeras 
renovering av bassängen för skulpturen ”Fiskafänget” i Domkyrkoparken.  
Härnösand växer och utvecklas och när vi bygger skapas projekt för offentlig 

konst via 1% principen. Dessa projekt kräver omfattande planering och tar 
stora resurser, såväl personella som ekonomiska, i anspråk.  

 
Förslaget om att tillskapa ett nytt konstverk i gångtunneln vid resecentrum 
rekommenderas därför ingå i en strategisk flerårsplanering som omfattar 

reparation/underhåll av befintliga verk, ny offentlig gestaltning där förslag 
från medborgare beaktas, samt kommande 1% projekt. Denna planering görs 

i samråd med samhällsförvaltningen och andra berörda aktörer. 

Socialt perspektiv 

Miljöer med framträdande estetiska och konstnärliga värden ökar trivseln 

och därmed människors livskvalitet, vilket har grundläggande betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande. En känsla av tillhörighet och stolthet 

över den gemensamma miljön bidrar till att bygga ett samhälle som håller 
ihop. Gestaltningen av den byggda miljön är därför en fråga om jämlikhet i 
samhället. På så sätt skapas med gemensam kraft kulturtäta miljöer, vilket är 

i linje med kommunens kulturprogram och intentionen för 
samhällsplaneringen.  

Barnperspektiv 

Kvalitet i arkitektur, form, design och konst skapar värde för samhället och 

framtida generationer. Barn rör sig i offentliga miljöer och tar på så sätt del 
av gestaltade miljöer. Vi önskar att barn i Härnösand får tillgång till så 
många kvalitativt gestaltade miljöer som möjligt.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett beslut i enlighet med förslagsställaren skulle belasta kommunens 

ekonomi men bidrar samtidigt till dess utveckling genom ett ökat 
samhällsekonomiskt värde. 

En utlysning av uppdraget att genomföra ett konstverk bidrar till fler 

arbetstillfällen för yrkesverksamma konstnärer. Tillskapandet av fler 
offentliga konstverk skapar också fler arbetstillfällen för professionella 

kulturutövare, vilket även det är i linje med kommunens kulturprogram. 

Under 2022 skapas ett konstverk för att hedra de kvinnor och andra som föll 
offer under de så kallade häxprocesserna på 1600-talet. 

Under 2022 utreds renoverings- och underhållsbehov för flera konstverk.  
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Beslutsunderlag 

E-förslag Konst vid resecentrum 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Elisabeth Oxelhöjd 
Kulturchef 
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Ärendeutskrift

Ärende 95

Skapat 2021-09-28 av Mari Roos (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Övrigt

Rubrik
Konst vid resecentrum

Förslaget
Varje gång jag promenerar genom gångtunneln vid resecentrum i Härnösand så tänker jag på de trista
tomma väggarna i tunneln och utanför tunneln och så tänker jag på de spännande väggarna med konst och
citat från Sara Lidmans värld i gångtunneln vid Umeå resecentrum :) 
Mitt förslag är att ge kända och kanske framför allt mindre kända Härnösandskonstnärer i uppdrag att måla
var sitt fält med motiv som har någon slags koppling till Härnösand, kanske även med citat och koppling till
Härnösandsförfattare/poeter. 
Det �nns 17 fält i olika storlekar mellan den belysning som sitter i väggen.
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Profilbild för förslaget
20210503_174157

20210503_174257

20210503_174333
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Bilagor
20210503_174157

20210503_174257

20210503_174333

Slutdatum
2021-11-30

Personuppgifter
Härmed godkänner jag att mina uppgifter behandlas enligt rådande datalagstiftning.

Förslagslämnare
Mari Roos

Status
Inväntar beslut från KF, KS eller nämnd

Förslaget lämnas för beslut till
Kommunstyrelsen
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Utskrift till nämnd

Instruktioner för publicering

Röstning

Identifieringstyp För

Anonymt 0

Personlig Info 0

Inloggad 27

Totalt 27

Namn Datum

Kristina Bergquist 2021-11-23 08:26:55

Gustav Malmqvist 2021-11-21 02:03:43

Elisabeth Eriksson 2021-10-15 22:42:05

Kalle Holmgren 2021-10-11 11:12:31

Dennis Priskorn 2021-10-11 00:41:09

Tobias Gillberg 2021-10-10 12:35:40

Birgitta Norgren 2021-10-06 08:26:34

Mika Klemetti 2021-10-05 23:31:57

Kristina Solberg 2021-10-05 15:08:02

Robert Viklund 2021-10-05 11:29:55

Mona Bentsen 2021-10-05 07:23:06

Olle Palm 2021-10-04 14:50:03

Isabelle Forslund 2021-10-04 11:28:10

Margareta Bergvall 2021-10-03 22:43:19

Kirsi Wahlström 2021-10-03 19:26:43

Lena Berglund Friberg 2021-10-03 17:17:15

Lars T Johansson 2021-10-03 16:21:51

Elme Ämting-Selja 2021-10-03 15:22:08

Anna-Carin Eliasson 2021-10-03 15:20:51

RosMarie Blomqvist 2021-10-03 14:38:53

Karin Digné 2021-10-03 12:05:39
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Namn Datum

Lena Sandqvist 2021-10-03 09:40:11

Maria-Thérèse Sommar 2021-10-03 00:36:25

Anki Grip 2021-10-02 17:54:43

Britt-Marie Hauser 2021-10-02 15:50:09

Malva Roos Lindberg 2021-10-01 09:52:18

Mari Roos 2021-09-30 15:57:39
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Härnösands kommun 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 

Stadshuset 
 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion – Snabbladdare för elfordon 

Förslag till beslut 

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anse motionen besvarad  

 

Beskrivning av ärendet 

Erik Hultin (C) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att uppdra 

åt HEMAB, alt att möjliggöra för annan leverantör, att sätta upp 
snabbladdare för vanliga elbilar i direkt närhet till stadskärnan. Att uppdra åt 
HEMAB, alt. att möjliggöra för annan leverantör, att sätta upp snabbladdare 

för last- och transportfordon i närhet av innerstaden. 

Sammanfattning av ärendet 

Intentionen i motionärens förslag är befogad. Härnösands kommun arbetar 
med frågan idag och har för avsikt att vara proaktiva även fortsättningsvis. 

Vad gäller snabbladdare för vanliga elbilar i direkt närhet till stadskärnan 

bedöms tillgången idag vara tillräckligt god. Och tillsammans med 
destinationsladdare som finns idag så har Härnösands kommun en mycket 

god tillgång till laddare för laddbara bilar.  

Härnösands kommun utreder just nu kapacitetsgränser för när kommunen 
bör verka för att fler laddplatser bör sättas upp i tid, för både 

destinationsladdare och snabbladdare. Detta inom pågående projekt 
Mellersta Norrland, som drivs av BioFuel Region där Härnösands kommun 

är en av flera medlemsorganisationer.  

McDonalds i Härnösand och Recharge planerar just nu för en 
supersnabbladdare för laddning av laddbara fordon med en effekt upp till 

150 kW, fördelat på tre platser för tre laddbara fordon. Om tre fordon laddar 
samtidigt fördelas effekten mellan fordonen. Supersnabbladdarna beräknas 

vara på plats nu i sommar. Fler laddare med lägre effekt planeras också. 
Etableringen har skett i nära dialog med kommunens mark- och 
exploateringsutvecklare. 

mailto:daniel.johannsson@harnosand.se
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Vad gäller snabbladdare för last- och transportfordon så pågår ett proaktivt 
arbete vilken också kommer att utökas. Härnösands kommun arbetar sedan 

år 2021 tillsammans med flera samhällsaktörer i regionen för att skapa 
förutsättningar för att sätta upp snabbladdare för last - och transportfordon 

inom ramen för Västernorrlands elektrifieringslöfte, inom vilken Härnösands 
kommun medverkar. 

I dialog med HEMAB och andra aktörer har kommunen arbetat för att 

säkerställa förutsättningar till elanslutning, markåtkomst och strategisk 
placering för regionala elektrifieringspiloter för laddning av last- och 

transportfordon, i Saltvik och vid pågående utveckling av rastplats Mörtsal. 

Översikt över antal laddbara fordon och tillgång till laddplatser i 

Härnösand 

I Härnösand fanns det i slutet av januari 2021 135 elbilar och 227 
laddhybrider. Det motsvarar omkring 3 procent av alla personbilar i 

kommunen. Andelen i hela landet ligger på cirka 6 procent.  

Härnösand noterade dock en kraftigare ökning än i hela landet under det 
fjärde kvartalet 2021 i försäljning av laddbilar i Sverige. I Härnösand var 59 

procent av alla nya bilar elbilar eller laddhybrider under fjärde kvartalet, i 
hela landet 54 procent.  

I Härnösand finns det idag 77 publika laddplatser. Att kvantifiera 
laddbehovet för en kommun är vanskligt. Men utgår vi från laddplatser i 
relation till några av de mål och riktlinjer som föreslagits av dels EU, dels 

organisationer i branschen (Bil Sweden och Chargeup Europe) så överträffar 
Härnösand alla dessa idag. Härnösand ligger bättre än rikssnittet som är på 

14 fordon per laddplats. I Härnösand har vi fem bilar per laddpunkt mot 
riktlinjen tio fordon per laddplats.  

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
perspektiven. Däremot kan perspektiven påverkas av följdbeslut beroende av 

vilka åtgärder som blir aktuella.   

Beslutsunderlag 

https://biofuelregion.se/projekt/sisl-mellersta/ (hämtad 2022-05-13) 

Laddrapporten-2021-Q1Härnösands kommun 

https://www.rvn.se/globalassets/elektrifieringslofte-vasternorrland.pdf 

(hämtad 2022-05-13 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 

Hållbarhetsstrateg 
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I samarbete med

Laddrapporten
Härnösands kommun
April 2022

Fordonsflottan i Härnösand elektrifieras – räcker laddinfrastrukturen?
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En rapport om en 
livsviktig omställning

För dig som vill förstå hur Härnösands fordonspark 
elektrifieras

Transportsektorn står för en tredjedel av 
koldioxidutsläppen i Sverige. Att ställa om 
fordonsparken är ett avgörande steg för att göra 
samhället klimatmässigt hållbart.
År 2030 räknar branschen med att Sverige fått 
över två miljoner nya eldrivna personbilar. Detta 
kommer kräva en massiv infrastruktur för 
laddning.
Syftet med den här rapporten är att visa hur långt 
utvecklingen kommit i Härnösand och vart den är 
på väg. Vi räknar ut ett antal nyckeltal för att 
teckna en bild av hur väl utbyggd 
laddinfrastrukturen är i kommunen.
Newsworthy är en oberoende nyhetssajt för 
lokala, datadrivna nyheter grundad av några av 
landets ledande datajournalister. Den här 
rapporten görs i samarbete med Dagens industris 
DI Mobilitet.
Vi hoppas den ska ge en lättillgänglig, nyanserad 
och faktabaserad bild.
Jens Finnäs,

Grundare av Newsworthy och rapportförfattare
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1
Läget i dag
Så stor andel av fordonsflottan 
i Härnösand är laddbar



4

Elbilar utgör fortfarande 
bara bråkdel av 
fordonsflottan
De allra flesta personbilarna i Härnösand är alltjämt 
fossildrivna.
Även om en stor del av alla nya bilar är laddbara utgör de en minoritet av 
hela fordonsflottan.
I Härnösand fanns det i slutet av januari 135 elbilar och 227 
laddhybrider.  Det motsvarar omkring 3 procent av alla personbilar i 
kommunen.
I hela landet är cirka 6 procent av alla bilar laddbara.

Källa
Det totala antalet personbilar i Härnösand är från Trafikanalys för år 2021, medan uppgifterna om 
antalet elbilar och laddhybrider kommer från Power Circle och avser slutet av januari 2022. 
Observera att statistiken avser var bilarna är registrerade, snarare än var de används, vilket 
påverkar framför allt leasingbilar.

https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
https://powercircle.org/statistik/


5

Högst andel laddbara
i Sundsvall

Generellt är det välbärgade kommuner som har 
kommit längst i utvecklingen.
Bland kommunerna i Västernorrland har Sundsvall högst andel laddbara 
bilar i fordonsparken (3 procent), medan Ånge har lägst (1 procent).
Härnösand ligger på plats tre bland sju kommunerna i länet.

Källa
Det totala antalet personbilar i Härnösand är från år 2021 (Trafikanalys), antalet elbilar och 
laddhybrider avser slutet av januari 2022 (Power Circle). Statistiken avser var bilarna är registrerade, 
snarare än var de är verksamma, vilket påverkar framför allt leasingbilar.

https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
https://powercircle.org/statistik/
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Snabb tillväxt för 
laddbara fordon

Mer är varannan ny bil i Härnösand var laddbar under 
fjärde kvartalet.
Under förra året såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i 
Sverige. På många orter kan en majoritet av alla nya bilar nu laddas med 
el som drivmedel.
I Härnösand gjordes en toppnotering under det fjärde kvartalet då 
59 procent av alla nya bilar elbilar eller laddhybrider.
I hela landet toppade andelen laddbara på 54 procent under det fjärde 
kvartalet.

Källa
Uppgifterna kommer från SCB och sträcker sig till och med fjärde kvartalet 2021.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordon/
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Diesel fortfarande 
vanligast i Härnösand

Under 2021 var fyra av tio nya bilar laddbara i 
kommunen.
Under förra året var 37 procent av alla nyregistrerade personbilar i 
Härnösand laddbara (sammanlagt registrerades 387 nya bilar). I riket var 
motsvarande siffra 43 procent.
Av de nya laddbara bilarna var fyra av tio rena elbilar. De resterande var 
så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra 
på el, men som också har en förbränningsmotor.

Källa
Uppgifterna kommer från SCB och sträcker sig till och med 2021.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordon/
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2
Prognos
Så väntas antalet laddbara 
bilar öka i Härnösand
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År 2025 kan nio av tio 
nya bilar vara laddbara

Försäljningen av laddbara bilar förväntas fortsätta att 
öka.
Tillväxten för laddbara bilar antas av de flesta bedömare följa en s-kurva, 
där tillväxten först accelererar, för att sedan mattas av.
Om Härnösand skulle följa en sådan tillväxtbana kommer nio av tio nya 
bilar kunna vara laddbara år omkring år 2025.

Så här räknar vi
Det här är en enkel riktgivande prognos. Den bygger på ett antagande att alla kommuner och län 
följer samma utvecklingskurva som riket som helhet, men att man kommit olika långt.  
Utvecklingen följer en s-kurva (en kumulativ normalfördelning).
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Omkring 3 600 nya 
laddbara bilar till år 
2030
Nybilsregistreringarna ger oss en fingervisning om hur 
många nya personbilar Härnösand kan räkna med.
Om vi utgår från prognoskurvan på föregående sida, och antar att det – 
totalt sett – kommer att registreras ungefär lika många nya personbilar i 
kommunen som under de senaste åren, kan Härnösand räkna med över 
3 600 nya laddbara bilar till och med år 2030.
I dag finns det omkring 13 000 personbilar i Härnösand, varav närmare 
350 är laddbara.
Observera att den här prognosen inte säger hur stor andel av alla 
personbilar som kommer vara laddbara. Det kommer bero på i vilken takt 
existerande fossilbilar fasas ut.

Så här räknar vi
Prognosen bygger på multiplikation av antalet nya bilar år för år med andelen laddbara (se 
föregående sida). Vi antar att det kommer registreras ungefär lika många nya bilar per år som 
under de senaste fem åren, men justerar för befolkningsförändring. Bil Sweden räknar med en 
större försäljningstillväxt nästa år. Prognosen kan därmed anses vara något konservativ.

https://www.bilsweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2021/rekordstark-utveckling-for-laddbara-bilar-under-2021-trots-ett-ryckigt-fordonsar
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3
Laddinfrastruktur
Så många publika laddpunkter 
finns det i Härnösand i dag



12

Nationell statistik 
underskattar Härnösands 
laddinfrastruktur
Olika bud om antal laddpunkter i Härnösand – 
Uppladdning.nu listar flest
Det finns ingen officiell statistik över laddinfrastruktur i Sverige. Vi har 
samlat in och jämfört tre datakällor: databasen Nobil, samt sajterna 
Chargefinder och Uppladdning.nu.
På nationell nivå ser vi att det finns stora luckor i Nobils data, som är det 
närmaste en officiell statistik vi kommer och som används av bland annat 
Power Circles elbilsstatistik.se.
Även i Härnösand har Nobil luckor. Nobil listar 20 publika 
laddstationer(med 56 laddstolpar), Chargefinder 25 (med 63 laddstolpar) 
och Uppladdning.nu 26 (med 77 laddstolpar) i kommunen.

Om val av datakälla
I resten av den här rapporten använder vi för Härnösands del Uppladdning.nu som datakälla för 
laddinfrastruktur om annat inte anges.
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Här finns 
laddstationerna i 
Härnösand

Nedanstående karta visar var laddstationerna i Härnösand finns. Siffran 
representerar antalet laddplatser per station.
Kartan bygger på data från sajten Uppladdning.nu, inhämtad den 4 mars 
2022.
Du kan ladda ner den i högre upplösning. Eller besöka Uppladdning.nu 
för en aktuell och zoombar karta.

https://newsworthy.s3.eu-central-1.amazonaws.com/robot-writer/maps/elbilar/laddstolpar--Upl--H%C3%A4rn%C3%B6sands%20kommun--2022-03-04--v1@2x.png
https://www.uppladdning.nu/


14

Flest laddplatser i 
Sundsvall

En halv av laddplatserna i länet ligger i Sundsvalls 
kommun.
Bland kommunerna i Västernorrland finns flest publika laddstolpar i 
Sundsvall (233 stycken).
Samtliga länets kommuner har minst fem publika laddplatser.

Källa
Vi använder den datakälla som listar flest laddpunkter i respektive kommun (av Nobil, Chargefinder 
och Uppladdning.nu).
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4
Laddbehovet
Finns det tillräckligt många 
laddplatser i Härnösand?
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Hur många publika 
laddplatser behöver 
Härnösand?
Att kvantifiera laddbehovet i en kommun är vanskligt – 
men vi gör ett försök.

Vi slänger in en brasklapp direkt: alla siffror och 
slutsatser i det här avsnittet behöver tolkas och 
sättas i en lokal kontext. Det finns inget ensamt 
nyckeltal som avgör om den publika 
laddinfrastrukturen för elbilar håller måttet.
Med det sagt kommer vi i den här rapporten ändå 
att räkna på två indikatorer för att ge en 
fingervisning om laddkapaciteten i Härnösand i 
förhållande till fordonsflottan.
Den ena är antalet bilar per laddplats, den andra 
är samlad laddkapacitet per elbil och 
laddhybrid (då rena elbilar kommer med ett 
större laddbehov).
Det finns inga officiella krav eller 
rekommendationer om laddinfrastruktur, men vi 
kommer sätta Härnösands siffror i relation till 
några av de riktlinjer som föreslagits av dels EU, 
dels organisationer i branschen (Bil Sweden och 
Chargeup Europe).
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Fem bilar per 
laddpunkt i Härnösand

Kommunen ligger bättre än riktlinje om tio fordon per 
laddplats.
Det finns sammanlagt 364 laddbara fordon i Härnösand och 77 
laddpunkter (enligt Uppladdning.nu). Det innebär att det går fem bilar 
per laddpunkt (eller omvänt 0,2 laddpunkter per bil).  Kommunen ligger 
bättre rikssnittet som är på 14 fordon per laddplats.
Det finns ingen officiell rekommendation om hur många laddplatser det 
bör finnas per laddbart fordon, men tio bilar per laddpunkt är ett 
riktmärke som ofta refereras till. Härnösand ligger bättre än den 
rekommendationen.

Om CPEV-måttet
Källa (laddinfrastruktur): Uppladdning.nu.  Måttet CPEV (charging points per electric vehicle) tar inte i 
beaktande fördelningen elbilar och laddhybrider, eller laddplatsernas kapacitet.
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Härnösand klarar EU-
riktlinje

Laddplatsernas samlade kapacitet i kommunen är 
högre än den nivå som nytt EU-direktiv föreslår.

EU-kommissionen föreslår att det bör finnas en laddkapacitet på minst 
1 kW per elbil och 0,67 kW per laddhybrid i varje land.
De här förslaget är primärt tänkt att appliceras på riksnivå, men vi 
använder här motsvarande metod på Härnösands siffror.
Slutsatsen blir då att Härnösands samlade kapacitet ligger 510 procent 
högre än rekommenderat.

Läs mer
Källa (laddinfrastruktur): Uppladdning.nu.  
EU:s direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR)

Elbilar

Antal elbilar (personbilar) 122

Laddbehov enligt EU-rekommendation
(1 kW per fordon)

122 kW

Laddhybrider

Antal laddhybrider (personbilar) 227

Laddbehov enligt EU-rekommendation
(0,67 kW per fordon)

152 kW

Samlat laddbehov 272 kW

Kapacitet i dag 1 659 kW

Överskott +510 procent

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
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Härnösand över 
Bil Swedens riktlinje

Bil Sweden föreslår högre kapacitetsmål – Härnösands 
kommun skulle klara dem.

EU-direktivet har kritiserats för att lägga ribban för lågt. 
Branschorganisationen Bil Sweden föreslår i sitt remissyttrande målvärden på 
2 kW per elbil och 1 kW per laddhybrid.
Nedan räknar vi på Härnösands laddinfrastruktur utifrån dessa målvärden.
Vi landar då i att Härnösands samlade kapacitet ligger 252 procent högre än 
rekommenderat.

Läs mer
Källa (laddinfrastruktur): Uppladdning.nu.  
Bil Swedens remissyttrande på EU:s direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Elbilar

Antal elbilar (personbilar) 122

Laddbehov enligt Bil Swedens rekommendation
(2 kW per fordon)

244 kW

Laddhybrider

Antal laddhybrider (personbilar) 227

Laddbehov enligt Bil Swedens rekommendation
(1 kW per fordon)

227 kW

Samlat laddbehov 471 kW

Kapacitet i dag 1 659 kW

Överskott +252 procent

https://www.regeringen.se/4a54a3/contentassets/fdf25f423ebc494db94b95497b566e2f/bil-sweden.pdf
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Branschen föreslår 
ambitiösare mål

Fler laddplatser behövs i regioner med låg andel elbilar 
för att sätta fart på utvecklingen. 

Den europeiska bransch-
organisationen Chargeup Europe 
argumenterar för att det behövs 
ambitiösare mål, framför allt i 
länder och regioner där laddbara 
bilar utgör en liten del av 
fordonsflottan. Utan laddstolpar 
kommer konsumenterna inte våga 
gå över till elbilar.

Organisationen föreslår en trappa 
där marknader med färre än 
1 procent elbilar bör tillhandahålla 
minst 3 kW laddkapacitet per elbil. 
Därefter 2,5 kW per elbil. Och så 
vidare.
Bilderna nedan visar trappans 
struktur. 
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Härnösand klarar även 
det högsta målet

Applicerar man Chargeup Europes riktlinjer på Härnösand blir 
rekommendationen att det bör finnas en laddkapacitet på minst 3 kW 
per elbil och 1,7 kW per laddhybrid i kommunen.
Härnösand klarar även dessa målvärden (+124 procent).

Elbilar

Andel av personbilsflottan 1 %

Antal elbilar 122

Laddbehov enligt ChargeUps rekommendation
(3 kW/elbil)

366

Laddhybrider

Andel av personbilsflottan 2 %

Antal laddhybrider 227

Laddbehov enligt ChargeUps rekommendation
(1,7 kW/laddhybrid)

375

Samlat laddbehov 741 kW

Kapacitet i dag 1 659 kW

Överskott +124 procent
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Sammanfattat:
Härnösand når samtliga mål

Genom att räkna på laddkapacitet och ta fördelningen av elbilar och 
laddhybrider i beaktande får vi ett mer nyanserat mått på 
laddinfrastrukturen, än att bara räkna på bilar per laddplats.
Bilden nedan sammanfattar hur fordonsparken och laddinfrastrukturen i 
Härnösand förhåller sig till de nationella riktlinjer som föreslagits av EU, 
Bil Sweden och europeiska Chargeup Europe.
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5
Hemmaladdning
Det här vet vi om hur många 
som laddar hemma i Härnösand
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900 000 till 
privatpersoner i 
Härnösand
Så mycket laddbidrag har beviljats till 
Härnösandsborna.
Det finns ingen officiell statistik över antalet privata laddplatser, men de 
statliga bidrag som gått att söka ger oss en fingervisning.
Mellan 2018 och 2021 beviljades privatpersoner i Härnösand 
228 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Vi vet inte exakt hur 
många hushåll det motsvarade, men ett typiskt bidrag låg på omkring 
9 000 kronor. Det skulle innebära över 25 installationer i Härnösand.
Under 2021 ersattes bidraget med ett skatteavdrag. I Härnösand 
beviljades 61 hushåll sammanlagt 672 000 kronor förra året.

Källa
Uppgifterna om "Ladda hemma"-bidraget bygger på ett registerutdrag från Naturvårdsverket. I 
ansökningarna framgår postnummer, men inte kommun. När post- och kommungränser 
överlappar har vi fördelat bidraget mellan kommunerna. Uppgifterna om skatteavdraget kommer 
från Skatteverket.



25

106 000 i bidrag till 
bolag

För organisationer och företag finns sedan 2019 Ladda bilen-stödet som 
betalas ut via Naturvårdsverket. Det betalas för laddpunkter som i 
huvudsak ska användas för boende eller anställda.
I Härnösand har organisationer och företag beviljats sammanlagt runt 
106 000 kronor för att bygga tolv laddplatser.
Jämfört med andra kommuner i länet är det en medelhög summa (i 
relation till antalet bilar i kommunen).

Källa
Uppgifterna om Ladda bilen-bidraget bygger på ett registerutdrag från Naturvårdsverket. I 
ansökningarna framgår postnummer, men inte kommun. När post- och kommungränser 
överlappar har vi fördelat bidraget mellan kommunerna.
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Om den här rapporten

Vem ligger bakom rapporten?
Newsworthy är en nyhetssajt för lokala, datadrivna 
nyheter. Vi producerar också specialrapporter som den 
här.
Newsworthy grundades av datajournalistikbyrån 
J++ Stockholm 2017. I dag prenumererar flera svenska 
redaktioner och offentliga förvaltningar på Newsworthy 
för att få åtkomst till vår oberoende journalistik innan 
den publiceras öppet till allmänheten.
Rapporten har tagits fram av Jens Finnäs, som är 
datajournalist och grundare av Newsworthy, i samarbete 
med DI Mobilitet.
Kontakt 
jens@newsworthy.se / 076 901 7438

Så kan du använda rapporten
När du köper den här rapporten får du rätt att använda 
den i och för ditt företag eller organisation.
Kopiering för vidare distribution till andra sammanhang 
än din organisations är förbjuden utan särskilt tillstånd. 
Det betyder att du får använda rapporten i 
presentationer för folk utanför din organisation, men inte 
skicka vidare rapporten till dem för fortsatt spridning och 
användning.
“Organisation” definieras i det här sammanhanget med 
organisationsnummer. Förvaltningar och/eller 
avdelningar som delar organisationsnummer får 
använda samma rapport.

https://jplusplus.org/sv
https://www.newsworthy.se/prenumerera
mailto:jens@newsworthy.se
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Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens fyramånadersrapport för 2022 har upprättats enligt 
reglemente för ekonomistyrning med tillhörande anvisningar.  

Resultatet per den sista april uppvisar för kommunstyrelseförvaltningen ett 
överskott om 6,3 mnkr, och för kommungemensam verksamhet ett överskott 
om 2,8 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningens överskott härrör främst till lägre 
personalkostnader och till att kostnader för heltidsprojektet inte upparbetats 

som förväntat. Överskottet i kommungemensam verksamhet förklaras 
genom den kompensation för pensioner som kommunen erhållit från 
Regionen.  

Prognosen för helåret visar ett överskott om 7,4 mnkr för 
kommunstyrelseförvaltningen samt ett överskott om 8,6 mnkr för 
kommungemensam verksamhet. För kommunstyrelseförvaltningen väntas 

ökade intäkter genom det samverkansavtal som upprättats mellan 
överförmyndarenheten i Härnösand och Kramfors kommun. Vidare bedöms 

personalkostnader och kostnader för heltidsprojektet vara fortsatt lägre än 
budget vid årets slut. Det prognostiserade överskottet för 
kommungemensam verksamhet härrör till den pensionskompensation 

kommunen mottagit från Regionen. 
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1 Uppdrag och verksamhet 
Kommunstyrelse  

Kommunstyrelsens viktigaste uppgift är att vara kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, med 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. 
Under kommunstyrelsens ansvar ligger IT-avdelningen, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, 
tillväxtavdelningen, kommunikationsavdelningen samt kommunledningskontoret. Respektive 
avdelning ansvarar för stöd och service till de olika förvaltningarna. 

Kommunstyrelsens fyramånadersbokslut innehåller utfall och prognos inte bara för kommunstyrelsens 
primära ansvarsområde utan även för kommungemensamma verksamhet och kommunfullmäktige, 
vilka redovisas separat i slutet av rapporten. 
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2 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. 
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3 Ekonomisk uppföljning och årsprognos 
3.1 Utfall och årsprognos 

Utfall (mnkr) Periodens utfall Periodens utfall Periodens 
budget 

Budgetavvikelse 

 jan-apr 2021 jan-apr 2022 jan-apr 2022 jan-apr 2022 
Intäkter 82,5 67,2 67,1 0,2 
- tilldelade skattemedel 60,6 60,7 60,7 0,0 
- övriga intäkter 21,9 6,5 6,3 0,2 
Kostnader -72,2 -60,9 -67,1 6,2 
- köp av huvudverksamhet -0,4 -0,1 -0,3 0,2 
- personal -41,9 -34,6 -37,0 2,4 
- lokalhyra -7,8 -8,0 -6,9 -1,1 
- avskrivningar -0,8 -0,8 -1,0 0,1 
- övriga kostnader -21,2 -17,3 -21,9 4,6 
Resultat 10,3 6,3 0,0 6,3 

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari till och med april visar ett överskott om 6,3 mnkr. 
Överskottet består av något högre intäkter än budgeterat samtidigt som kostnaderna är 6,2 mnkr lägre 
än budget för perioden. Jämfört med föregående år har både kostnader och intäkter minskat. Den 
främsta anledning till differensen mellan åren är att kostenheten tidigare varit en enhet under 
kommunstyrelsen och från budgetår 2022 är kostenheten en enhet under samhällsförvaltningen. 

Överskottet om 6,2 mnkr i kostnader beror främst på att posten för "personalkostnader" och posten 
för ”övriga kostnader" har varit lägre än budget för perioden. Vakanta tjänster samt sjukskrivningar är 
den främsta anledningen till minskade personalkostnader. Överskottet inom posten för övriga 
kostnader beror främst på att heltidsprojektet inte upparbetat den kostnad som är budgeterad för 
perioden. Föreningsbidrag och medfinansieringar är ytterligare en påverkansfaktor i och med att flera 
av kostnaderna kommer senare under året. 

Lokalkostnaderna är högre än budget för perioden, vilket till stor del beror på en felperiodiserad 
faktura. 

Årsprognos (mnkr) Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse 
 2021 2022 2022 prognos/budget 
Intäkter 253,4 201,1 205,1 4,1 
- skattemedel 186,1 182,1 182,1 0,0 
- övriga intäkter 67,3 19,0 23,1 4,1 
Kostnader -238,6 -201,1 -197,7 3,4 
- köp av huvudverksamhet -1,4 -1,0 -1,0 0,0 
- personal -127,5 -111,0 -109,0 2,0 
- lokalhyra -22,8 -20,7 -21,7 -1,0 
- avskrivningar -2,6 -2,9 -2,9 0,0 
- övriga kostnader -84,3 -65,5 -63,1 2,4 
Resultat 14,8 0,0 7,4 7,4 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 7,4 mnkr vid årets slut. Resultatet för år 2021 visade 
ett överskott på 14,8 mnkr. 
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Det prognostiserade överskottet om 7,4 mnkr för 2022 beror på att intäkterna förväntas vara 4,1 mnkr 
högre än budget och kostnaderna förväntas vara 3,4 mnkr lägre än budget vid årets slut. 

Den stora anledningen till det prognostiserade överskottet för intäkter beror på det samverkansavtal 
överförmyndarenheten ingått i med Kramfors kommun. Härnösands kommun kommer att fakturera 
Kramfors kommun enligt överenskommen fördelning, denna intäkt finns inte med som en budgetpost 
i budget 2022, då samverkansavtalet blev klart efter budgetprocessen. 

Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr, vilket till stor del beror på vakanta 
tjänster som ännu ej tillsats samt sjukskrivningar. Överförmyndarenheten prognostiserar samtidigt ett 
underskott för personalkostnader i och med att det är fler anställda inom enheten än vad som 
budgeterats, vilket också är en del av samverkansavtalet. 

Posten för ”övriga kostnader” prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr vilket främst beror på att 
heltidsprojektet ej förväntas upparbeta de kostnader som budgeterats för heltidsprojektet. Utöver det 
finns det en del poster som ingår i ”övriga kostnader” som prognostiserar ett underskott, som främst 
beror på konsulttjänster. Som tidigare nämnts görs ett överskott inom posten för personalkostnader 
som beror på vakanta tjänster, en del av de ersätts med konsulter, således prognostiseras ett 
underskott för konsulttjänster. 

Posten för lokalkostnader prognostiserar ett underskott, vilket beror på en felperiodiserad faktura över 
årsskiftet som kommer att påverka 2022 års resultat. 

3.2 Utfall och årsprognos per verksamhetsområde 
Utfall och årsprognos per 
verksamhetsområde (mnkr) 

jan-apr  Helår  

 Periodens 
utfall 

Periodens 
utfall 

Årsutfall Årsprognos 

 2021 2022 2021 2022 
Politisk ledning 1,5 0,4 -2,3 0,1 
Förvaltningsledning 0,1 -0,1 -0,2 0,0 
HR-avdelning 2,8 2,6 6,4 5,3 
Ekonomi- och 
kommunledningsavdelning 

1,2 1,3 4,4 2,7 

Tillväxtavdelning 1,4 0,8 2,7 -1,2 
Kommunikationsavdelning 0,6 0,1 0,2 0,2 
IT-avdelning 1,6 0,6 2,3 0,4 
Utveckling och bidrag 1,2 0,6 1,2 -0,2 
Resultat 10,3 6,3 14,8 7,4 

Ovanstående tabell visar resultat och prognos per verksamhetsområde, periodens utfall för perioden 
januari till och med april är 6,3 mnkr i överskott. Under samma period föregående år visade resultatet 
per sista april ett överskott om 10,3 mnkr. Vid årets slut 2022 prognostiserar kommunstyrelsen ett 
överskott på 7,4 mnkr. 

Politisk ledning visar ett överskott om 0,4 mnkr för perioden och ett överskott om 0,1 mnkr 
prognostiseras vid årets slut. Det prognostiserade överskottet beror i huvudsak på något lägre 
arvodeskostnader än budgeterat för året. Den stora skillnaden gentemot fjolårets underskott om 2,3 
mnkr beror i främst på den ej budgeterade kostnaden för presentkorten från HÄR som tilldelats 
anställda inom Härnösands kommun 2021. 
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HR-avdelningen visar ett överskott för perioden om 2,6 mnkr samt ett prognostiserat överskott på 5,3 
mnkr för helåret. De främsta orsakerna till överskottet för perioden och året är densamma, det beror 
främst på lägre personalkostnader samt heltidsprojektet. Heltidsprojektet förväntas inte upparbeta 
den budgeterade kostnaden samt att personalkostnaderna förväntas vara lägre än budget på grund av 
vakanta tjänster, vilket också är de främsta anledningarna till det överskott om 6,4 mnkr som gjordes 
2021. 

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen som inkluderar tidigare ekonomiavdelningen, 
kommunledningskontoret och löneenheten gör ett överskott om 1,3 mnkr för perioden. Överskottet 
för perioden beror främst på lägre personalkostnader inom samtliga enheter. Det prognostiserade 
resultatet för helåret om 2,7 mnkr beror främst på ökade intäkter för överförmyndarenheten i och 
med det samverkansavtal som upprättats med Kramfors kommun. Överförmyndarenheten 
prognostiserar också ett underskott för personalkostnader i och med att det är fler anställda inom 
enheten än vad som budgeterats, vilket också är en del av samverkansavtalet. Utöver det 
prognostiserar löneenheten ett underskott för personalkostnader som främst beror på 
övertidsersättning kopplat till nya lönesystemet Personec P. Löneenheten prognostiserar dock ett 
överskott inom posten för konsulttjänster kopplat till Personec P. Inom övriga enheter prognostiseras 
ett överskott för personalkostnader, som främst beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar. Inom 
ekonomienheten prognostiserar posten för konsulttjänster att göra ett underskott, vilket beror på att 
vakanta tjänster inom posten för personal, under några månader, ersatts av konsulter. Det 
prognostiserade underskottet inom konsulttjänster är dock inte i samma omfattning som det överskott 
som prognostiseras inom posten för personalkostnader. 

Det överskott som gjordes för löneenheten 2021 beror i huvudsak på införandet av PersonecP 
belastade driftsbudgeten i betydligt lägre grad än vad som budgeterats. Överskott berodde på att 
kostnaden för införandet av Personec P omfördes till immateriella tillgångar. Inom den tidigare 
ekonomiavdelningen, numer ekonomienheten, gjordes under fjolåret ett större överskott än i år. Även 
2021 beroende på lägre personalkostnader i och med sjukskrivningar och vakanta tjänster. Tidigare 
kommunledningskontoret gjorde ett underskott 2021, som till stor del berodde på kostenheten (som 
under 2021 budgetmässigt låg kvar på kommunledningskontoret). Kostenheten är från och med 2022 
en enhet under samhällsförvaltningen - även budgetmässigt. 

Tillväxtavdelningen visar ett överskott per den sista april om 0,8 mnkr. Det beror främst på 
föreningsbidrag som betalas ut senare under året samt att personalkostnaderna är något lägre än 
budgeterat för perioden. Tillväxtavdelningen gör även ett underskott på lokalkostnader i och med den 
felperiodiserade fakturan vid årsskiftet tillhörande kulturen. Tillväxtavdelningen prognostiserar ett 
underskott om 1,2 mnkr vid årets slut, vilket till stor del beror på den kvartalsfaktura som 
felperiodiserats. Utöver det förväntas personalkostnaderna bli lägre än budgeterat samt att annons- 
och konsultkostnaderna förväntas bli något högre än budget. Det överskott som finns inom posten för 
personal har ersatts av personal via konsulter, således finns ett underskott inom den posten. Den stora 
skillnaden gentemot fjolårets överskott om 2,7 mnkr beror på den felperiodiserade fakturan, där 
kostnaden egentligen skulle tas 2021, men också på grund av mer finansieringsbidrag för projekt. 

Kommunikationsavdelningen visar per den sista april ett överskott på 0,1 mnkr. Det beror främst på 
ett överskott inom posten för personal samt ett icke budgeterat bidrag relaterat till covid-19 för 
sjuklönekompensation från Försäkringskassan. Kommunikationsavdelningen prognostiserar ett 
överskott om 0,2 mnkr vid årets slut, vilket främst beror på något lägre personalkostnader och 
annonskostnader än budgeterats. Kommunikationsavdelningens prognostiserade resultat går i linje 
med fjolårets överskott om 0,2 mnkr. 
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IT-avdelningen visar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden samt prognostiserar ett överskott på 0,4 
mnkr vid årets slut. Överskottet för perioden beror i huvudsak på något lägre konsult- och 
personalkostnader än förväntat. IT-avdelningen har också något lägre kostnader och intäkter för ”köp 
och sälj”, vilket innebär att den interna försäljningen inom kommunen varken kostat eller sålt lika 
mycket som budgeterat för perioden. IT-avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr vid 
årets slut, det beror främst på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat. IT-
avdelningens överskott om 2,3 mnkr 2021 beror till stor del på lägre system- och licenskostnader samt 
lägre kostnader för personal och konsulttjänster än förväntat. 

Utveckling och bidrag visar ett överskott om 0,6 mnkr för perioden. Överskottet beror i huvudsak på 
att kostnader för bidrag och medfinansieringar sker senare under året. Vid årets slut prognostiserar 
utveckling och bidrag ett mindre underskott om 0,2 mnkr. Utveckling och bidrag gjorde ett överskott 
om 1,2 mnkr 2021 som till stor del berodde på slutfakturor gällande asylboendet Soludden samt att 
avskrivningskostnaderna var lägre än budgeterat. 

3.3 Utfall och årsprognos för investeringar 
Utfall och årsprognos 
investeringar (mnkr) 

Investering Årsbudget Årsprognos Avvikelse 

 jan-apr 2022 2022 jan-aug 2022 budget/prognos 
Anläggningstillgångar och 
upprustning av förhyrda lokaler 

0,1 9,0 9,7 0,7 

Totalt 0,1 9,0 9,7 0,7 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört några mindre investeringar för perioden januari till april 
som rör renoveringen av teatern samt infrastruktur. Prognosen vid årets slut förväntas vara 9,7 mnkr, 
vilket innebär 0,7 mnkr högre än budget. Det beror främst på ej budgeterade slutkostnader för 
personalsystemet Personec P som tagits som en immateriell tillgång (investering). I övrigt 
prognostiseras budgeten upparbetas under året till att bland annat rusta upp/eller förändra de lokaler 
förvaltningen hyr, ny teknik, ny vägskylt vid E4 Södra vägen samt inom infrastruktur och exploatering. 

3.4 Kommungemensam verksamhet 
Utfall (mnkr) Periodens utfall Periodens 

utfall 
Periodens 

budget 
Budgetavvikelse 

 jan-apr 2021 jan-apr 2022 jan-apr 2022 jan-apr 2022 
Intäkter 87,2 96,1 84,7 11,4 
- tilldelade skattemedel 59,9 61,6 61,6 0,0 
- övriga intäkter 27,3 34,5 23,1 11,4 
Kostnader -100,8 -93,3 -84,7 -8,6 
- köp av huvudverksamhet -8,6 -9,0 -9,0 0,0 
- personal -85,8 -79,3 -70,6 -8,7 
- lokalhyra -0,1 0,0 0,0 0,0 
- avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
- övriga kostnader -6,3 -4,9 -5,0 0,1 
Resultat -13,6 2,8 0,0 2,8 

Kommungemensam verksamhet visat ett överskott om 2,8 mnkr perioden. Under kommungemensam 
verksamhet redovisas kommunens pensioner, semesterlöneskuld, klimatkompensation, STIM, intern 
leasing/hyra, försäljning av tillgångar, bidrag till Räddningstjänstförbundet, Länsmuseet Murberget 
och Kommunförbundet samt finansiella intäkter och kostnader. Överskottet för perioden beror främst 
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på den pensionskompensationen kommunen mottagit från regionen samt ökade intäkter för KP. Den 
främsta kostnadsminskningen som återfinns under posten för personal förklaras genom lägre 
pensionskostnader för perioden. Underskottet per sista april 2021 om 13,6 mnkr berodde främst på 
ökade pensionskostnader. 

Årsprognos (mnkr) Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse 
 2021 2022 2022 prognos/budget 
Intäkter 141,8 134,4 145,0 10,6 
- skattemedel 57,9 65,0 65,0 0,0 
- övriga intäkter 83,9 69,4 80,0 10,6 
Kostnader -145,0 -134,4 -136,4 -2,0 
- köp av huvudverksamhet -25,7 -27,0 -27,0 0,0 
- personal -101,1 -92,0 -94,0 -2,0 
- lokalhyra -0,1 0,0 0,0 0,0 
- avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 0,0 
- övriga kostnader -17,8 -15,1 -15,1 0,0 
Resultat -3,2 0,0 8,6 8,6 

Kommungemensam verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,6 mnkr vid årets slut. Det 
prognostiserade överskottet beror främst på pensionskompensationen som kommunen mottagit från 
regionen. Det finns också ett prognostiserat överskott för försäljningsintäkter för internleasing av 
datorer som är något större än budget. Utöver det förväntas pensionskostnaderna överskrida budget 
med 2,0 mnkr. Den främsta skillnaden för det prognostiserade resultatet gentemot fjolårets 
underskott om 3,2 beror på intäkten från Regionen i år samt den beslutade regelförändringar inom 
RIPS, riktlinjer för beräkning av pensionsskuld som innebar en negativ resultatpåverkan 2021. 
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Beskrivning av ärendet 

Reglementet för ekonomistyrning anger att kommunstyrelsen ansvarar för 
att sammanställa en fyramånadersrapport för kommunen. Rapporten ska 
tillställas kommunfullmäktige senast vid junisammanträdet.  

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om 9,5 mnkr för årets fyra första 
månader vilket är att betrakta som ovanligt bra för kommunen. Det förklaras 

i synnerhet av lägre kostnader i kombination med ökade skatteintäkter och 
generella statsbidrag jämfört mot motsvarande period föregående år.  
 

Avvikelsen mellan budget och prognos uppgår till -11,5 mnkr och beror i 
huvudsak på högre förväntade kostnader i förhållande till ökade intäkter. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

 
Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Översikten av ackumulerat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar 
kommunen till att resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Malin Ullström 
T.f chef för kanslienheten 
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1 Utgångspunkter 

 

I årsplanen konkretiseras kommunens mål och budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det 
kommande året. Årsplanen tar avstamp i kommunens omvärldsspaning samt de 
planeringsförutsättningar som fastställts inför att arbetet med Årsplanen tar sin början. Årsplanen 
ligger till grund för nämndernas verksamhetsplaner. 

Årsplanen följs upp vid tre tillfällen under året, i fyramånadersrapport, delårsrapport samt 
årsredovisning. Fyramånadersrapporten har (till skillnad från delårsrapporten och årsredovisningen) 
ett introvert perspektiv och fokuseras enbart på kommunens ekonomi och personalförhållanden. 
Delårsuppföljningen samt årsredovisningen är mer omfattande och innehållet styrs genom lag (Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning) samt rekommendationer (Rådet för kommunal redovisning). 
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2 Förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
2.1 Personalförhållanden 
Under hösten 2021 påbörjades implementeringen av ett nytt löne- och personalsystem. Utdata ur det 
nya systemet kan ännu inte kvalitetssäkras. Som en följd av detta redovisas inga siffror för 
personalförhållanden i kommunens fyramånadersrapport 2022. 

2.2 Finansiell analys 
Resultat apr-22 apr-21 
Resultat (mnkr) 9,5 -41,6 
Procent av skatteintäkter och statsbidrag 1,5% -6,9% 
Resultat exkl. semesterlöneskuld (mnkr) 49,4 -4,4 
Procent av skatteintäkter och statsbidrag 7,7% -0,7% 

 

Kommunen visar ett betydligt bättre resultat för perioden jämfört med motsvarande period 
föregående år. Intäktsutvecklingen är positiv men förklaras i allt väsentligt av 
pensionskompensationen kommunen mottagit från regionen vilken uppgår till 9,8 mnkr. I övrigt 
förklaras intäktsökningen för perioden av något bättre försäljningsintäkter (1,1 mnkr) och att man för 
perioden har uppvisat 3,6 mnkr högre intäkter i form av taxor och avgifter. Det största intäktsbortfallet 
är relaterat till 3,4 mnkr lägre bidrag från andra aktörer än staten. 

Kostnadsutvecklingen är snarlik föregående period vilket kan anses positivt eftersom inflationen 
skenat iväg under i synnerhet nuvarande år och därmed kostar samma varor och tjänster mer än 
tidigare, ändå är kostnadsmassan mindre än föregående års motsvarande period. Kommunen har 
lämnat mindre bidrag för perioden med 5,1 mnkr samtidigt som materialkostnaden ökat med 4,1 mnkr. 
Den främsta kostnadsminskningen förklaras genom lägre pensionskostnader för perioden. 

Vidare har skatteintäkterna samt de generella statsbidragen uppvisat ett positivt netto jämfört mot 
föregående år med 36,4 mnkr. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är alltjämt i något 
lägre takt än motsvarande period föregående år vilken var 15,1 mnkr högre för perioden. 

Finansnettot är alltjämt lika föregående års motsvarande period men volymen är högre, det beror i 
högsta grad på mottagen överskottsutjämning från Kommuninvest samtidigt som att 
räntekostnaderna ökat något och framförallt att en högre finansiell kostnad har uppstått som en effekt 
av en omfördelning av pensionskostnader. 

SOLIDITET apr-22 dec-21 
Soliditet % 32,9% 34,2% 
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt % -17,1% -19,0% 

 

 

Den långfristiga betalningsförmågan tenderar att minska under årets första del sett till kommunens 
ekonomiska cykel som innebär att semesterlöneskulden i allt väsentligt genererar en stor 
resultatpåverkan. Att soliditeten minskar mellan årsbokslutet och fyramånadersbokslutet är därmed 
förväntat. En minskning med cirka 4% är normalt för kommunen, därmed kan det anses positivt att 
den enbart minskat med 1,3% sedan årsskiftet. Allt mer positivt är att soliditeten med hänsyn till det 
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fulla pensionsåtagandet ökat med 1,9% i synnerhet under förutsättningen att ränte- och 
basbeloppsuppräkningen varit hög för pensionsskulden. 

LIKVIDITET apr-22 dec-21 
Kassalikviditet 94,4% 86,6% 
Rörelsekapital, mnkr -14,0 -36,8 
Varav semesterlöneskuld 115,9 76,0 
Anläggningskapital, mnkr 409,2 422,8 

 

Den kortfristiga betalningsförmågan har ökat till för kommunen väldigt höga nivåer trots att 
kommunen har börjat amortera 5 mnkr per år vilket innebär att det dels försvinner likviditet i form av 
amortering och dels att kommunen har en latent kortfristig skuld som tidigare var klassificerad som 
långfristig. Kommunens behållning på eget bankkonto är 10 mnkr i egen styrka som i sin enkelhet kan 
förklaras av inbetalningen från regionen gällande pensionskompensationen, i övrigt utgör kortfristiga 
fordringar i relation till kortfristiga skulder den större förklaringsvariabeln. Rörelsekapitalets ökning 
indikerar också att kommunens finansiella styrka har ökat från årsskiftet, däremot indikerar det 
minskade anläggningskapitalet att kommunen nu har mindre anläggningstillgångar i proportion till de 
långfristiga skulderna inklusive avsättningarna. 

Nettoinvesteringar apr-22 apr-21 
Nettoinvesteringar (mnkr) -7,3 -2,6 
Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar (%) 49 19 

 

Årets fyra första månader kännetecknar en för helåret för kommunen relativt normal investeringstakt, 
föregående års motsvarande period kännetecknades av en ovanligt svag investeringstakt för perioden. 
För att tillgångsmassan ska behållas konstant bör nettoinvesteringar i relation till avskrivningar uppgå 
till 100% vilket den sällan gör i början av året då större investeringar ofta tas i slutet på året. Skulle en 
trend under 100% råda kan man argumentera för att samhällsnytta förbrukas i snabbare takt än vad 
ny tillkommer, men det finns idag inga sådana indikationer då de 49% är normalt i kommunens 
investeringscykel för perioden. 

Prognostiserad budgetavvikelse Budget helår Prognos helår 
T1 

Avvikelse prognos-
budget helår 

Kommunstyrelse 0,0 7,4 7,4 
Kommungemensam verksamhet 0,0 8,6 8,6 
Kommunfullmäktige 0,0 0,3 0,3 
Arbetslivsnämnd 0,0 -0,4 -0,4 
Samhällsnämnd 0,0 -3,5 -3,5 
Skolnämnd 0,0 -29,3 -29,3 
Socialnämnd 0,0 -26,0 -26,0 
Finansen 36,0 67,4 31,4 
Summa prognostiserad budgetavvikelse 36,0 24,5 -11,5 

 

Kommunen som helhet prognostiserar ett överskott på helåret 2022 på 24,5 mnkr. Det är 11,5 mnkr 
lägre än budgeterat överskott på 36,0 mnkr, och fördelar sig nämndsvis enligt ovanstående tabell. 
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Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott på 7,4 mnkr, ett överskott som främst 
prognostiseras uppstå inom HR-avdelningen samt Ekonomi- och kommunledningsavdelningen. Den 
huvudsakliga anledningen till överskottet är dels vakanta tjänster, dels att Heltidsprojektet inte 
prognostiseras upparbeta kostnader i den takt som budgeterats. 

Kommungemensam verksamhet prognostisera ett överskott för helåret på 8,6 mnkr, vilket främst 
beror på mottagen pensionskompensation från Region Västernorrland. 

Kommunfullmäktiges prognos för helåret är ett överskott på 0,3 mnkr, vilket främst beror på att 
kostnaderna för arvodering och annonsering förväntas bli lägre än budgeterat. 

Arbetslivsnämndens prognos för året är ett underskott på 0,4 mnkr, vilket är hänförligt till 
verksamheten för vuxenutbildning där det prognostiseras för ökade personalkostnader inom Komvux 
samt minskade försäljningsintäkter inom uppdragsutbildningen som en efterverkning av Covid-19-
pandemin. 

Samhällsnämnden prognostiserar ett underskott för året på 3,5 mnkr. Underskottet härleds till 
verksamheten för badanläggningar, där framförallt intäkterna bedöms minska på grund av de 
pandemiåtgärder som fortfarande påverkar simhallens verksamhet. 

Skolnämndens prognos för helåret är ett underskott på 29,2 mnkr, vilket består av förväntade 
intäktsökningar på 12,9 mnkr från främst Skolverket, samt förväntade kostnadsökningar på 41,9 mnkr 
främst inom kostnadsslaget personal. Personalkostnaderna prognostiseras bli 39,5 mnkr högre än 
budgeterat vid årets slut, och underskottet prognostiseras uppstå främst inom förskolan och 
grundskolan. 

Socialnämndens årsprognos är ett underskott på 26,0 mnkr mot för årets budget, varav 22,7 mnkr 
förväntas uppstå inom hemtjänsten fördelat 2,7 mnkr inom hemtjänstpengen, 16,4 mnkr inom den 
kommunala hemtjänsten samt 3,6 mnkr inom nattpatrullen. Underskottet inom den kommunala 
hemtjänster prognostiseras uppstår främst inom personalkostnader och förbrukningsmaterial. I 
prognosen har hänsyn tagits till ett antal åtgärder, bl.a projektet för ruttoptimering samt den pågående 
djupanalysen av hur hemtjänstens tid fördelas på utförd tid hos brukare. 

Finansen prognostiserar med ett överskott på 67,4 mnkr, vilket är 31,4 mnkr högre än budgeterat 
överskott på 36,0 mnkr. Överskottet grundar sig på den nya skatteunderlagsprognosen från 28/4 2022, 
där kommunens skatte- och statsbidragsintäkter för 2022 beräknas öka. 
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3 Finansiella rapporter 
3.1 Resultaträkning 

(mnkr)  Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun 
  apr-22 apr-21 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse 

BoP 
Verksamhetens intäkter Not 1 127,7 115,4 355,5 336,6 18,9 
Verksamhetens kostnader Not 2 -743,1 -745,8 -2156,6 -2094,8 -61,8 
Avskrivningar  -14,8 -14,7 -44,5 -44,6 0,1 
Verksamhetens 
nettokostnad 

 -630,2 -645,1 -1845,6 -1802,8 -42,8 

       
Skatteintäkter  428,6 406,5 1275,7 1250,3 25,4 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

 211,0 196,7 593,9 585,2 8,7 

Verksamhetens resultat  9,4 -41,9 24,0 32,7 -8,7 
       
Finansiella intäkter  3,5 1,9 7,2 8,1 -0,9 
Finansiella kostnader  -3,4 -1,6 -6,7 -4,8 -1,9 
Resultat efter finansiella 
poster 

 9,5 -41,6 24,5 36,0 21,2 

       
Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Periodens resultat  9,5 -41,6 24,5 36,0 -11,5 

3.2 Balansräkning 
(mnkr)  Kommun Kommun 
  apr-22 dec-21 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  2,1 2,2 
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  576,1 582,7 
Maskiner och inventarier  50,0 50,8 
Övriga materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar  194,5 194,7 
Summa anläggningstillgångar  822,7 830,4 
    
Bidrag till infrastruktur  0,0 0,0 
    
Omsättningstillgångar    
Förråd m.m.  7,9 7,9 
Fordringar  211,0 179,8 
Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 
Kassa och bank  161,2 109,1 
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Summa omsättningstillgångar  380,1 296,8 
Summa tillgångar  1202,9 1127,2 
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital  409,2 422,8 
Periodens resultat  9,5 4,8 
Resultatujämningsreserv  0,0 0,0 
Övrigt eget kapital  385,9 381,1 
Summa eget kapital  395,4 385,9 
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

 178,7 167,8 

Andra avsättningar  0,2 0,2 
Summa avsättningar  178,9 168,0 
Skulder    
Långfristiga skulder  234,6 239,6 
Kortfristiga skulder  394,1 333,6 
Summa skulder  628,7 573,2 
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 1202,9 1127,2 

    
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    
Panter och därmed jämförliga säkerheter  1408,5 1404,6 
Ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte har tagits 
upp bland skulderna eller avsättningarna 

 601,3 600,3 

Övriga ansvarsförbindelser  8,5 8,5 
Summa panter och ansvarsförbindelser  2018,3 2013,4 

3.3 Noter 
(mnkr) Kommun Kommun 
 apr-22 apr-21 
NOT 1 Verksamhetens intäkter   
Försäljningsintäkter 6,9 5,8 
Taxor och avgifter 16,4 12,8 
Hyror och arrenden 11,9 12,7 
Bidrag från staten 69,0 67,3 
Bidrag övriga 3,6 7,0 
Försäljning verksamhet 10,0 9,4 
Pensionskompensation ädel 9,8 0 
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 0,0 0,4 
Summa verksamhetens intäkter 127,7 115,4 
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(mnkr) Kommun Kommun 
 apr-22 apr-21 
NOT 2 Verksamhetens kostnader   
Lämnade bidrag -18,2 -23,3 
Entraprenader och köp av verksamhet -101,5 -100,7 
Tjänster -21,0 -22,8 
Löner, ersättningar och sociala avgifter -436,4 -435,5 
Pensioner inkl. löneskatt -40,9 -47,5 
Gottgörelse 0,0 0,0 
Lokal- och markhyror -67,4 -64,0 
Fastighets- och driftskostnader -10,3 -12,0 
Material -26,6 -22,5 
Övriga verksamhetskostnader -20,9 -17,5 
Summa verksamhetens kostnader -743,1 -745,8 

3.4 Drift- och investeringsredovisning 
NÄMNDERNAS 
DRIFTSREDOVISNING (mnkr) 

Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget 
nettokostnad 

Avvikelse 
mot 

budget 
Kommunstyrelse 6,5 -60,9 -54,4 -60,7 6,3 
Kommunfullmäktige 0,7 -1,0 -0,3 -2,3 2,0 
Arbetslivsnämnden 31,0 -55,6 -24,6 -23,0 -1,6 
Samhällsnämnden 25,5 -93,2 -67,8 -65,4 -2,4 
Skolnämnden 42,8 -247,6 -204,8 -206,5 1,7 
Socialnämnden 40,4 -254,8 -214,3 -207,7 -6,7 
Summa nämnder 146,9 -713,1 -566,1 -565,5 -0,7 
Kommunövergripande verksamhet 34,5 -93,3 -58,8 -61,6 2,8 
Korrigering interna poster -53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 
Korrigering avskrivningar 0,0 14,8 -14,8 0,0 0,0 
Korrigering statsbidrag 0,0 -5,3 5,3 0,0 0,0 
Korrigering finansiella poster 
nämnder 

0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 

Summa 127,7 -743,1 -634,6 -627,1 2,1 
Korrigering finansen   5,5 -21,4 26,9 
Summa inkl. finansen     29,0 

 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse för perioden januari till april är ett överskott på 6,3 mnkr, vilket 
beror på minskade personalkostnader till följd av vakanser och sjukskrivningar, samt att kostnader för 
Heltidsprojektet inte har upparbetats i den takt som budgeterats. 

Kommunfullmäktige uppvisar ett överskott mot för budgeterat på 2,0 mnkr för perioden, vilket främst 
beror på att kostnader för partistöd och vissa konsultkostnader ännu inte utbetalats. 

Arbetslivsnämndens budgetavvikelse för perioden är ett underskott på 1,6 mnkr vilket främst är en 
följd av uppkomna uppstartskostnader som inte budgeterats inom arenaverksamheten. Även ett inköp 
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av möbler till Johannesbergshuset påverkar utfallet, då inköpet gjordes under 2021 men till följd av 
förseningar från leverantör istället belastat 2022 års resultat. 

Samhällsnämnden visar per den sista april ett underskott på 2,4 mnkr jämfört med budget för 
perioden. Underskottet är främst hänförligt till ökade kostnader för köp av huvudverksamhet, 
livsmedel, transporter samt konsulter mot för budgeterat. 

Skolnämndens budgetavvikelse för perioden är ett överskott på 1,7 mnkr. Intäkterna är 7,5 mnkr högre 
än budget, och avser främst bidrag från Skolverket vilka inkommit med högre belopp än vad som 
budgeterats. Kostnaderna är 5,8 mnkr högre än vad som budgeterats, och den stora budgetavvikelsen 
återfinns inom kostnadsslaget personal, främst inom verksamhetsformerna förskola och grundskola. 

Socialnämnden uppvisar ett underskott mot för budgeterat på 6,7 mnkr, där hemtjänstens totala 
underskott på 8,9 mnkr till viss del balanseras av övriga verksamheter. Av hemtjänstens totala 
underskott på 8,9 mnkr har 7,8 mnkr uppstått inom den kommunala hemtjänsten, och beror främst 
på ökade kostnader avseende personal och förbrukningsmaterial. 

Kommungemensam verksamhet uppvisar ett budgetöverskott på 2,8 mnkr för perioden, ett överskott 
som främst beror på mottagen pensionskompensation från Region Västernorrland. 

Investeringsredovisning Utgifter 
sedan 

projektens 
start 

  Varav: årets 
investeringar 

  

Färdigställda projekt Beslutad 
totalutgift 

Ack. 
Utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse totalt 0,0 0,0 0,0 9,0 0,1 8,9 
• varav Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 

• varav 
kommungemensamt & 
finansen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arbetslivsnämnd 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 
Samhällsnämnd 1,0 0,7 0,3 65,7 0,6 -0,1 

• varav påbörjat och 
avslutat under året 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

• varav rep stormskada kaj 
och bro 

0,6 0,4 0,2 0,0 0,3 -0,3 

• varav Busshållplats 
Skördevägen 

0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 0,2 

• varav Busshållplats 
Skördevägen bidrag 

0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Skolnämnd 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 
Socialnämd 0,0 0,0 0,0 1,9 0,9 1,0 
Justering finansiella 
anläggningstillgångar 

   0,0 0,0 19,6 

S:a färdigställda projekt 1,0 0,7 0,3 86,4 1,6 19,6 
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Pågående projekt Beslutad 
totalutgift 

Ack. 
Utfall 

Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• varav Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

• varav kommungemensamt 
& finansen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arbetslivsnämnd 0,3 1,4 -1,1 0,3 1,4 -1,1 
• varav Utrustning Tvätteri 0,3 1,4 -1,1 0,3 1,4 -1,1 

Samhällsnämnd 72,3 25,5 46,8 18,8 4,2 14,7 

• varav Gerestabäcken 2020 0,8 0,9 -0,1 0,0 0,1 -0,1 

• varav Gerestabäcken 2020 
Bidrag 

-1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

• varav Åtgärd trumma 
Gerestabäcken 

1,8 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 

• varav Västra Saltvik Ind 
omr et 1 

6,0 1,9 4,1 2,0 0,9 1,1 

• varav Nybrogatan RE 
Komponent 

6,0 3,9 2,1 0,0 0,0 0,0 

• varav Nybro 2023-1 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 

• varav Nybro 2022 
projektering 

32,0 0,0 32,0 3,0 0,0 3,0 

• varav Eksjödammen 
Västanå 

0,3 0,6 -0,3 0,0 0,5 -0,5 

• varav Pollineringspark 
Änget 

0,7 1,0 -0,3 0,2 0,1 0,1 

• varav Pollineringspark 
Änget bidrag 

-0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

• varav Förstärkning 
Skeppsbron norra 

3,0 1,9 1,1 2,4 1,3 1,1 

• varav Brunnshusgatan GC 1,2 0,4 0,8 5,8 0,3 5,5 

• varav Ny GC 
Hellzeng/Ångströmsg 

0,7 0,7 0,0 0,7 0,1 0,6 

• varav RE Volontärvägen 18,5 13,9 4,6 0,6 0,8 -0,2 

• varav RE Volontärvägen 
bidrag 

-1,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

• varav Talgoxevägen 2,8 1,5 1,3 2,8 0,0 2,8 

• varav Omklädningsrum 
Navet 

0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

• varav Värmeskåp kostavd. 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Skolnämnd 1,0 0,1 0,9 1,0 0,1 0,9 
• varav Ombyggnad av 

matsal Geresta skolan 
1,0 0,1 0,9 1,0 0,1 0,9 

Socialnämd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S:a pågående projekt 73,6 27,0 46,6 20,1 5,7 14,5 
S:a investeringsprojekt 74,6 27,7 46,9 106,5 7,3 34,1 
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Kommunstyrelsen har genomfört investeringar för 0,1 mnkr under perioden. Prognosen är att 9,7 mnkr 
kommer att användas under 2022, vilket är 0,7 mnkr högre än nämndens totala årsbudget för 
investeringar. Prognosen är att investeringsbudgeten under året ska användas till att rusta 
upp/förändra hyrda lokaler, slutkostnader för personalsystemet Personec P, ny teknik, ny vägskylt vid 
E4 Södra vägen samt inom infrastruktur och exploatering. 

Arbetslivsnämnden har genomfört investeringar för 1,4 mnkr under perioden. Prognosen är att 
årsbudgeten på 3,0 mnkr kommer att användas i sin helhet under 2022. 

Samhällsnämnden har genomfört investeringar för 4,8 mnkr under perioden, vilket är en förväntad 
utveckling då huvuddelen av kostnaderna förväntas inkomma under årets sista halvår. Prognosen är 
att den totala årsbudgeten på 84,5 mnkr kommer att användas, med smärre justeringar inom 
områdena gata/genomförande detaljplan/större strategiska projekt beroende på omprioriteringar på 
grund av prisutvecklingen i omvärlden som medför ökade kostnader. 

Skolnämnden har genomfört investeringar för 0,1 mnkr under perioden. Prognosen är att 2,1 mnkr av 
årsbudgeten på 8,1 mnkr kommer att användas under 2022. Anledningen till att skolnämnden 
prognostiserar minskade investeringskostnader är att kostnader för ombyggnation av Gerestaskolans 
matsal istället kommer att genomföras av hyresvärden, och påföras skolnämnden som en ökad 
hyreskostnad från och med ombyggnationens färdigställande. Även investeringsmedlen för inköp av 
skolfartyg prognostiseras få ett lägre utfall än budgeterat, till följd av att inköpsprocessen tagit längre 
tid än planerat. 

Socialnämnden har under perioden genomfört investeringar för 0,8 mnkr avseende inköp av 
inventarier samt ett nytt brandskydd inom särskilt boende. Prognosen är att nämnden kommer att 
förbruka tilldelad investeringsbudget på 1,9 mnkr i sin helhet. 
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 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga verksamhetsuppföljningen av socialnämnden till handlingarna 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att den bedrivs 

i enlighet med gällande föreskrifter samt de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har beslutat. Styrelsen ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredställande sätt. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut 

verkställs. 

Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och 
uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala 

bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 

stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning mellan 
nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är 
oklart eller tvistigt. 

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom bland annat fördjupad 
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, 

genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse. 

Bilagd rapport är resultatet av verksamhetsuppföljning genom dialog mellan 
kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och socialnämndens 

ordförande, förvaltningschef samt chef för Utvecklings- och 
kunskapsstyrningsenheten. 
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Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet  

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det är av juridisk vikt att kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas 
och bolagens verksamhet och vid behov föreslår eller rekommenderar 

förändringar för att bidra till kommunens utveckling. Dokumentationen 
möjliggör insyn i processen och uppföljning av de beslut som sedan följer. 

Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktplikt 

Malin Ullström 

t.f Kanslichef 

Hanna-Maria Fälldin 

Verksamhetscontroller 
 

Bilagor 

Bilagor 

Bilaga 1 - Verksamhetsrapport socialnämnden 2022-04-04 
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1 Syftet med verksamhetsuppföljningen 

 
Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att de bedrivs i 
enlighet med gällande föreskrifter samt de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har beslutat. Styrelsen ska också tillse att den interna 

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över alla nämnders verksamhet samt 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 
 

Denna rapport är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning genom 
dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och 
socialnämndens ordförande, förvaltningschef och enhetschef för 

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten. Ekonomiska aspekter har 
utelämnats då dessa hanteras i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen 

inom ramen för utökad uppsiktsplikt. 
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2 Socialnämndens uppdrag 

  
”Nämndens huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de  

enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som 

kommunfullmäktige delegerat till dem.” 

 

Nämndens ansvarsområden spänner över uppgifter inom individ – och 
familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsstöd LSS socialpsykiatri, hemtjänst, 
kommunal hälso- och sjukvård samt övriga uppgifter som anges i 

speciallagstiftning enligt: 
  

 socialtjänstlagen  

 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade  

 hälso-och sjukvårdslagen  

 lagen om vård av unga samt (LVU) 

 lagen om vård av missbrukare (LVM) 

 föräldrabalken 
 
 

Nämndens ansvar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och ansvaret för 
missbruk och psykiatri angränsar till Region Västernorrlands 

ansvarsområden. Socialtjänstlagen, 2 kap. 1§ anger att ”Varje kommun 
svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för 
att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen 

inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” 
 

 

2.1 Förväntad utveckling av ansvarets utformning 

 
Flera utredningar pågår nationellt som kommer att medföra förändringar för 
socialtjänstens verksamheter. Däribland kan nämnas: 

 

 utredning om ny äldreomsorgslag (resultat väntas under sommaren)  

 kompletteringsutredning om eventuellt förändrad ansvarsfördelning 
av missbruksvården (beräknas klar i början av 2023) 

 förändring av LSS-lagstiftningen  

 översyn av socialtjänstlagen 
 
Översynen av socialtjänstlagen initierades 2017 med ansatsen att förstärka 

det förebyggande perspektivet. Socialchefsföreningen har lämnat inspel i 
arbetet och betonat vikten av att värdegrunden ska gälla för all verksamhet 
inom socialtjänsten och att ett helhetsgrepp krävs då det finns många 

aspekter som behöver omfamnas efter pandemin. Resultatet av översynen 
har därför försenats och regeringen har valt att hänskjuta frågan till efter 

valet.  
 
Vidare ser nämnden och förvaltningen fram emot ett utökat inflytande över 

samhällsplaneringen. Inflytandet regleras redan i dagsläget i lagstiftning, 
men skrivningen kommer att förstärkas och förändringar är att vänta också i 

plan- och bygglagen till följd av det.  Socialnämnden får med detta ännu mer 
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att säga till om i kommunens översiktsplanering. Detta bedöms värdefullt, 
exempelvis vad gäller planeringen av trygghetsboenden och utbyggnaden av 

bredband som får direkt betydelse för nämndens möjlighet att utveckla och 
använda välfärdstekniska lösningar.  

 
Parallellt pågår ett samverkansprojekt (God och nära vård) mellan regionen 
och kommunerna i länet som i praktiken innebär en omdaning av nämndens 

verksamheter (se avsnitt 4).  
 

Paradigmskifte 

Följden av ny socialtjänstlag kan betraktas som något av ett paradigmskifte. 
Nämnden känner väl sitt nuvarande uppdrag men hur det kommer att se ut 

inom kort är till del en öppen fråga.  
 

Steg har redan kunnat tas i förväntad riktning genom nämndens tydliga 
styrning, framförhållning och pragmatiska förhållningssätt och genom att 
förvaltningschef ägnar kraft åt förebyggande verksamhet (exempelvis 

anhörigstöd och team inom hemtjänst och hemsjukvård). Tydligheten i att 
arbeta förebyggande finns också i kommunledningsgruppen och 

kommunstyrelsen.  
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3 Uppföljning av verksamhet 

Nämnden anser sig vara väl underrättad om verksamheterna och dess 
utveckling. Under hela pandemin har medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) avlämnat information till nämnden. Nationell statistik och egna 
verksamhetsdata används för att spegla verksamheternas kvalitet, både i 
förhållande till egna ambitionsnivåer och till andra kommuners resultat. 

Utvecklingsarbetet med att månatligen följa brukarstatistik har fått stå 
tillbaka med hänvisning till covid-19.  

 
Förvaltningen avser arbeta mer fördjupat kring uppföljning tillsammans med 
nämnden, bland annat utifrån brukarundersökningar om funktionsstöd via 

SKR med inriktning mot delaktighet.  
 

Utöver gängse tertialrapportering avlämnar förvaltningen årliga 
kvalitetsrapporter till nämnden. Rapporten belyser bland annat 
 

- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår 

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 

- vilka resultat som har uppnåtts 

Coronapandemin har påverkat verksamheterna och medfört att möjligheterna 
att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete har försvårats. Trots detta har en 
flera processer inom förvaltningen kartlagts och kommit på plats.  

 
Under 2021 har Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten levererat en rad 

utdata från olika system som fungerat som beslutsunderlag. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska har bidragit till att ett flertal rekommendationer och 
riktlinjer utifrån pandemin kommit på plats. Löpande uppdateringar har varit 

nödvändiga utifrån ständigt nya omständigheter i pandemins utveckling.  
 

Ett nytt verksamhetssystem har införts som bereder nya möjligheter att följa 
kvalitativa data. Under 2022 kommer systemet att byggas ut med fler delar.  
Kommunens övergripande system för planering och uppföljning 

(Hyperegene) saknar för närvarande en funktion för att visa resultat av 
egenkontroller och ständiga förbättringar enligt kvalitetsledningssystemet. 

Det betyder att egenkontroller genomförs men inte dokumenteras 
övergripande. Översyn pågår i samarbete med leverantören.   
 

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten uttrycker önskemål om ett så 
kallat business intelligence-system för att enklare kunna följa och analysera 

data.  
 
Nämnden har vid föregående verksamhetsdialog framfört önskemål om att 

tydligare lyfta medborgares synpunkter på verksamheterna som ett led i 
lärandet för nämnd och verksamhet. I den årliga kvalitetsrapporten redogörs 

för de ärenden som hanterats inom ramen för kommunens 
synpunktshantering. Nämnden ser emellertid att detta behöver kompletteras 
med medborgardialoger.  
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Förvaltningsledningen ser detta som ett bra komplement till de traditionella 
brukarundersökningarna. Dialoger har dock inte varit möjliga att genomföra 

med hänvisning till pandemin.  
 

 

3.1 Uppföljning av verksamhet i privat regi 

De rekommendationer som avlämnades efter fjolårets verksamhetsdialog 
avsåg bland annat att uppföljningen av verksamhet i privat regi bör utvecklas 

till att omfatta fler perspektiv än ekonomiska. Arbetet har fått stå tillbaka till 
följd av pandemin, sjukskrivningar samt med anledning av de stora 
förändringsarbeten som nu präglar verksamheterna. Ambitionen kvarstår.  
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4 Samverkansprojekt God och nära vård 

”Nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i kommunen och med externa 

aktörer för att utveckla kommunens verksamheter (…) 

Kommunstyrelsen ska besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt” 

 

I landet och inom länet pågår en omställning av hälso- och sjukvården 
genom ”God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdsystem”.  

God och nära vård är en nationell satsning som sträcker sig till 2030 och 
beskrivs som en av de största reformerna inom välfärdssystemet i modern 

tid. Fokus ligger på primärvården som utgör basen i hälso-och sjukvården. 
Alla åldrar berörs i någon mån men fokus riktas främst mot de äldre givet 
den demografiska utmaningen i länet och landet.  

Kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården och en stor 
vårdgivare. Omkring 30% av all hälso- och sjukvård i landet bedrivs i 

hemmen, inom hemsjukvården och på särskilda boenden.  

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och att den vård som 
behöver ges utförs bäst utanför sjukhusen, krävs förändrade arbetssätt. Kraft 

behöver ägnas det hälsofrämjande, proaktiva arbetet och egenvård blir 
centralt. Brukarna behöver ses som aktiva och delaktiga partners i arbetet 

med hälsan och insatser behöver flyttas från sluten vård till mer öppna 
vårdformer. Samordning av vården ska ske med individens behov i centrum.  

För att kunna samverka bra med en vårdgranne krävs att den egna interna 

samverkan fungerar. Därför har förvaltningen fokuserat på att säkerställa 
detta mellan sina olika verksamhetsgrenar såsom hemtjänst, hemsjukvård, 

IFO, biståndsenheten och SÄBO. Arbete sker i team och en helt ny process 
för att främja intern samverkan har upprättats.  
 

Under våren 2021 anställdes en samordnare som bland annat har till uppgift 
att främja samverkan mellan de egna verksamheterna inom förvaltningen. 

Arbetet omfattar också nära samverkan med kommunförbundets regionala 
utvecklingssamordnare och med motsvarande funktioner i länets övriga 
kommuner och Region Västernorrland. Samverkan ska även ske med andra 

berörda förvaltningar inom kommunen, exempelvis skolförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Uppstarten av projektet har i stort fungerat väl men har också varit lång och 
resurskrävande. År 2021 har ägnats åt planering och struktur mitt i en 
pågående pandemi som har inverkat på kraften att arbeta fullt ut med frågan. 

 
Nämnd och förvaltning beskriver att ett gigantiskt informationsarbete pågår. 

Gemensamma utbildningar arrangeras via SKR. Arbetet kräver att varje 
deltagande aktör genomlyser sin egen verksamhet då ett huvudsyfte med 
projektet är att minska fragmentiseringen. En utmaning består i att få privata 

aktörer med på banan. 
 

En skillnad mot tidigare reformer är att slutmålet inom projektet inte är 
utkristalliserat. De förtroendevalda har underlättat genom att ange 
inriktningar för vad som ska uppnås i Västernorrland (utöver det nationella 
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perspektivet). Bärande idéer såsom högre personcentrering, delaktighet och 
högre tillgänglighet utgör ledstänger men utmaningen är att konkretisera vad 

det innebär och att nå samsyn kring det mellan så många olika aktörer.  
 

Nämnden ser utmaningar med att identifiera kommande steg och med att 
överblicka konsekvenser (exempelvis av utökat hälso- och sjukvårdsansvar). 
Det bedöms inte vara framkomligt att bara bygga vidare på redan befintlig 

struktur; istället krävs en omdaning.  
 

Nämnden ser en risk för att den genomgripande förändring som krävs kan 
medföra viss oreda och turbulens en tid. Bedömningen är att arbetet har 
kommit en god bit på väg och har fungerat väl givet utmaningarna med 

uppgiften och de svårigheter som pandemin medfört.  
 

För att fånga kommande effekter för medborgare har MIUN vidtalats i fråga 
om att bedriva följeforskning längs projektets gång. 
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5 Arbetsprocesserna 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att internkontrollen är 

tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

5.1 Kvalitetsarbete 

Huvuddelen av nämndens verksamheter är lagstyrda. Arbetsprocesserna 

utgår från ledningssystem för kvalitet enligt kraven i lag och förordning.  
Ledningssystemet ska användas för att:  

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet  

 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten 

 
 
För att kunna bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete krävs kartlagda 

processer, rutiner, avvikelsehantering, riskanalyser, egenkontroller samt 
olika former av mätsystem för mått och mål. Sammantaget utgör detta en 

förutsättning för att kunna bedriva likartad och rättssäker 
myndighetsutövning. 
 

Kvalitetsarbetet har under 2021 handlat om att kartlägga processer för att 
risker ska kunna identifieras utifrån dem. Kartläggningen fortgår under 2022. 

Genom webbaserad utbildning i kvalitets- och ledningssystem ska de olika 
verksamheterna kunna öka kunskapen inom området.  
 

Ledningssystem finns upprättat och publicerat på intranätet för alla anställda. 
Förvaltningen har arbetat med de föreskrifter och allmänna råd som reglerar 

kraven på systematiskt kvalitetsarbete. Vidare har fördjupning skett i 
processernas uppbyggnad och innehåll. Verksamhetscheferna har möjlighet 
att använda förvaltningens verksamhetsutvecklare för att ytterligare öka och 

sprida kunskapen.   
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Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten fungerar som ett stöd till 
förvaltningsledningen i arbetet med att leda och utveckla verksamheten i 

kvalitetsarbetet. Tillsammans med förvaltningsledningen bidrar enheten till 
förädlad utveckling och uppföljning. Enheten strävar efter att ge 

verksamheterna tillgång till bästa tillgängliga kunskap.  

 

5.2 Kommunens mål 

De resultatuppdrag som tilldelats socialnämnden 2022 är knutna till det 

övergripande målet ”Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet” : 
 

 Brukares nöjdhet med sitt särskilda boende ska öka 

 Brukares nöjdhet med sin hemtjänst ska öka 

 Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
ska minska 

 

Genom åren har resultaten av brukarundersökningarna legat förhållandevis 
stabilt; för särskilt boende i den högre delen av nöjdhetsskalan och för 

hemtjänsten i den lägre.  
 
Det finns en inneboende komplexitet i undersökningarna då de tenderar att 

bli alltför subjektiva och därmed svåra att dra några övergripande slutsatser 
kring. Det förekommer också att anhöriga besvarar frågorna vilket gör 

resultaten svårtolkade och nationella studier visar att anhöriga tenderar att 
vara mer missnöjda än brukarna. Förvaltningen har nyanserat bilden av 
brukarnas upplevelser genom att själva ställa kompletterande frågor vilket 

har påverkat resultaten både till det bättre och sämre.  
 

Nämnd och förvaltning delar uppfattningen att dessa resultatuppdrag är 
trubbiga och svåra att styra utifrån. Det finns tankar om hur själva 
genomförandet av brukarundersökningarna skulle kunna ske i syfte att bättre 

fånga målgruppernas uppfattning. 
 

Resultatuppdraget ”Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd ska minska” bedöms fungera mycket bra.  
 

Möjligheten att utöver kommunfullmäktiges uppdrag komplettera med egna 
nämndsmål finns och nämnden har utverkat mål för arbetsmiljö, samt ett mål 

om att säkerställa rättssäkerheten i biståndsbedömningen.  
 
Utöver resultatuppdragen och de nämndspecifika målen ser Utvecklings- och 

kunskapsstyrningsenheten ett behov av att närmare adressera brukares 
upplevelse av ensamhet. Frågan är lyft i förvaltningens ledningsgrupp och 

rutiner för att motverka problemet är under utverkande. 
 

5.3 Intern kontroll 

Nämnden har uttryckt önskemål om tidigare involvering i arbetet med 
internkontrollen, främst i fråga om den identifiering och värdering av risker 

som sedan ligger till grund för nämndens interkontrollplan. Arbetet har 
försvårats av pandemin men nämnden ser att utveckling har skett. Insatser 
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behövs för att stärka ledamöternas kunskaper om internkontrollen och dess 
innebörd.  

 
Den interna kontrollen som bedrivs i syfte att undanröja hinder för att 

kommunen når sina mål för verksamheten är en egen process. Intern kontroll 
bedrivs också i form av egenkontroller i operativet utifrån 
kvalitetsledningssystemets processer. De risker och brister som därigenom 

observeras hanteras i särskild ordning.  
 

Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten ser en utvecklingspotential i att 
de risker/egenkontroller som identifieras på enheter skulle kunna eskaleras 
risker på nämndsnivå och att de två processerna i viss utsträckning skulle 

kunna förenas. Arbetet inför 2023 har påbörjats.  
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6 Kompetensförsörjning 

 
En kompetensförsörjningsplan med tillhörande måltal har utverkats för 

kommande fem år.  De största utmaningarna består i att 
kompetensförsörjningen är en kamp på nationell nivå inom såväl offentlig 
som privat regi. De åtgärder som vidtas handlar bland annat om införande av 

heltider, avskaffande av delade turer och strategier för att bättre tillvarata 
nyanländ arbetskraft.  

 
Kommunen äger inte kontrollen över utbildningar och dess utformning. 
Nämnden poängterar vikten dialog med utbildningsaktörer såsom MIUN och 

Högskoleverket. Det gäller att hitta bra lösningar i form av exempelvis 
betald praktik och jobbgarantier. Arbetet med att locka fler att söka 

utbildningarna måste bedrivas på bred front, i dialog med andra kommuner, 
kommunstyrelse, skolor och medborgare i övrigt.  
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7 Utmaningar och möjligheter 

 
Socialnämnden och dess verksamheter står som tidigare nämnts inför mycket 

stora förändringsarbeten, där det största och mest genomgripande gäller 
reformen God och nära vård. Utöver detta är ekonomin (som följs upp i 
särskild ordning) och personalbemanningen de enskilt största utmaningarna 

att hantera nu och på sikt. 
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8 Rekommendationer 

 
Arbetet med att förstärka nämndens involvering i framtagandet av 

internkontrollplanen har utvecklats. Det finns dock anledning att se över om 
och hur verksamheternas arbete med egenkontroller skulle kunna 
sammanföras med den övergripande internkontrollplanen. Detta för att 

undvika att risker i operativet inverkar på nämndens möjlighet att nå sina 
mål.   

 

Uppföljningen av privata utförare behöver alltjämt utvecklas till att omfatta 
mer än ekonomiska perspektiv. Det finns skäl för socialnämnden utveckla en 
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp för att 

uppfylla kommunallagen och kommunens program för uppföljning. 
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 Kommunstyrelsen 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2021 

Förslag till beslut  

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB) 
under år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 
ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under 

år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och 
att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 

2021 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2021 anses 
ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter 
under år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 
ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2021 

anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 

2021 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och 

att skicka ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.   

Beskrivning av ärendet 

Ärendet handlar om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt mot de 

kommunala bolagen. Till skillnad från beslut i kommunens övriga 
verksamheter kan inte de kommunala bolagens beslut överklagas och 
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komma att prövas rättsligt. Att kommunstyrelsen i beslut tar ställning till 
innehållet i bolagens verksamhet öppnar upp för möjligheten att redovisa 

bolagens kompetensenlighet inför fullmäktige och inför 
kommunmedborgarna. Prövningen skapar en viktig transparens i de 
kommunala bolagens verksamhet som finns till för att i första hand tjäna 

medborgarna. 

Kommunstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

går ut på att se tillbaka och bedöma om bolagens verksamhet varit i linje 
med de uppgifter som antagits i bolagsordningen; det kommunala 
ändamålet. Prövningen ska vara övergripande och även ta ställning till om 

verksamheterna i stora drag hållit sig inom de grundläggande 
begränsningarna som gäller för all kommunal verksamhet; de kommunala 

befogenheterna. Prövningen syftar således inte till att följa upp bolagens 
måluppfyllelse varken verksamhetsmässigt eller finansiellt.  

Socialt perspektiv 

Ärendet har ingen social anknytning utan handlar enbart om formalia. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet handlar om formalia och beslutet om verksamheternas 
kompetensenlighet har ingen ekologisk anknytning eller koppling till natur 
eller miljö, även om bolagens verksamheter i flera fall har det. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Att kommunstyrelsen ska följa upp verksamheten i de kommunala bolagen 

regleras i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 och 9 §§. Kravet på att vidta 
nödvändiga åtgärder vid behov framgår av 10 § samma lag. Det som ska 
säkerställas, det vill säga detaljerna för innehållet i uppföljningen, anges i 

kommunallagens 10 kap. 3-5 §§. Ärendet handlar i första hand inte om en 
ekonomisk uppföljning och har därmed ingen direkt koppling till 

kommunens ekonomi.  

Hemab-koncernen 

Bolagen Hemab, Hefab och Heab följer i stort ägardirektivens krav att 

löpande skicka protokoll från styrelsesammanträden och anteckningar från 
kvartalsmöten med kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande 

handlingar har skickats in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagens 
verksamhet under året skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsens prövning ska vara övergripande och inte hamna på en 
för detaljerad nivå. Den bör dock vara tillräckligt omfattande för att 

möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet haft en sådan 
inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig (HFD 
2018 ref.33). Kanslienheten bedömer därför att en viss nytänkande 

affärsutveckling kan vara lämplig att ingå i den övergripande granskningen. 
Även revisionen har rekommenderat att nedan följande verksamhet ska 

prövas i ärendet. 

Bakgrund 
Hemab har under 2021 utvecklat sin deponiverksamhet i Älandsbro där 

bolaget hanterar miljöfarligt avfall och utövar tjänsteexport genom att 
erbjuda slutförvaring av asbest även på den internationella marknaden. 
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Tjänsteexport regleras i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
där det i 5 kap 1 § framgår att kommuner får direkt eller indirekt (dvs via 

kommunala bolag) tillhandahålla kunskap och erfarenhet som finns i den 
kommunala verksamheten för export. Endast befintlig verksamhet kan 
komma i fråga, man får alltså inte skapa en helt ny verksamhet bara med 

syfte på att göra utlandsaffärer. I Hemabs fall är det den befintliga 
erfarenheten och den kommunala spetskompetensen i avfallshantering som 

är föremålet för export genom mottagning av miljöfarligt avfall från 
utomlands, under 2021 specifikt från Grekland och Italien. Hemab har på 
kanslienhetens begäran och på revisionens rekommendation lämnat in en 

skriftlig redogörelse för hur bolaget ser på kompetensenligheten av den 
aktuella verksamheten. Bland annat framgår det av skrivelsen att det råder 

brist på professionella aktörer på affärsområdet i Europa vilket leder till att 
alla som har expertisen och möjligheten att bidra behöver ta sitt långsiktiga 
miljöansvar även internationellt.  

Bedömning  
Kanslienheten bedömer sammantaget att Hemabs verksamhet gällande 

hantering av miljöfarligt avfall och bedrivande av tjänsteexport såsom den 
sett ut under 2021 faller inom den kommunala kompetensen. 
Avfallshantering är en kommunal angelägenhet enligt Miljöbalken och ingår 

i Hemabs bolagsordning som en av bolagets kommunala ändamål. 
Rättsläget är oklart i fråga om rätten att bedriva tjänsteexport behöver anges 

i bolagsordningen. Det kan dock konstateras att aktuell export avser 
befintlig kommunal verksamhet som i enlighet med kommunallagens 3 kap 
11 § överlåtits till det kommunala bolaget, och som framgår av 

bolagsordningen. Därutöver har kommunala bolag enligt ovan uttryckligen 
rätt att tillhandahålla kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala 

verksamheten för export. 

Vad de kommunala befogenheterna gäller så är tjänsteexport enligt Lag 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter 1 kap 3 § undantagen från 

skyldigheten att följa lokaliseringsprincipen som för övrigt gäller i all 
kommunal verksamhet. Verksamheten bedrivs affärsmässigt i enlighet med 

lagkraven men konkurrerar inte ut privat näringsverksamhet eller på annat 
sätt sneddriver konkurrensen inom området (proportionalitetsprincipen). 
Verksamheten strider inte heller mot förbudet att ta sig an uppgifter som 

enbart ankommer på någon annan (KL 2 kap 2 §).  

Av ägardirektivets stycke 6 framgår att bolaget ska arbeta för att nå EU:s 

miljömål. Bolaget ska även stimulera och underlätta för intressenter att 
minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Utöver detta 
tillkommer krav på affärsmässighet och de ekonomiska grundkraven på 

lönsamhet. Det förutsätts och uppmuntras i ägardirektivet att bolaget ska 
vara innovativt och effektivt vilket i praktiken leder till att viss kreativitet 

bör vara tillåtet i verksamheten.  

Härnösandshus och kommunfastigheter  

Bolagen följer i stort ägardirektivens krav att löpande skicka protokoll från 

styrelsesammanträden och anteckningar från kvartalsmöten med 
kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande handlingar har skickats 

in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagets verksamhet under året 
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skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.  

Invest i Härnösand och Technichus 

Bolagen följer i stort ägardirektivens krav att löpande skicka protokoll från 
styrelsesammanträden och anteckningar från kvartalsmöten med 

kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande handlingar har skickats 
in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagets verksamhet under året 

skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.  

Kommunens upphandlade revision, KPMG, har i sin grundläggande 

granskning av de kommunala bolagen uttryckt att det eventuellt skulle 
kunna finnas risk för att viss affärsverksamhet som Technichus driver faller 

utanför den kommunala kompetensen. Vilken verksamhet det är som ligger i 
farozonen har inte specificerats. Noteras kan även att lekmannarevisionen 
inte fäst någon betydelse vid denna eventualitet. Kanslienheten har inhämtat 

uppgifter från Technichus och bedömer sammantaget att Techichus skött sin 
verksamhet kompetensenligt och inom befogenheterna.   

Beslutsunderlag 

Kommunallag (2017:725) 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

Bolagsordning Hemab, Hefab, Heab, AB Härnösandshus, Härnösands 
Kommunfastigheter, Invest i Härnösand AB, Technichus i Mittsverige AB 

Ägardirektiv Hemab, AB Härnösandshus, Invest i Härnösand AB, 
Technichus i Mittsverige AB 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter Hemab, Hefab, Heab, AB 

Härnösandshus, Härnösands Kommunfastigheter, Invest i Härnösand AB, 
Technichus i Mittsverige AB 

 
Grundläggande granskning helägda bolag, KPMG 

Underlag till kommunstyrelsens prövning, Hemab  

Malin Ullström 
T.f. chef kanslienheten 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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�

� ������������	
����������������������������������� !""#$#�!�#��%�&'()�'�* #��

+,-�."!�/"�0�����"�1� ,2/!�*� !2��
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����RO�EM����2JJK5��5��F���������3���̂3�������L4�3H�53��
��3O�E3�56������V�3�3��5��_�G�3�G�2���� ����̀������5������7����X�T5����4��5��6EMM23K2M46���������7�a7�8�

bcdefghi�jiklmcnl�obp�qrsbrtubvbwrrvxbyrvtztsvbbbrj{sq|}uq



�

� �������������	�
���
������������������������������ !!"#"� �"��$�%&'(�&�)�"��

*+,�-! �.!�/�����!�0��+1. �)�� 1��	�23�4��53�����53�63�3���������7��7�8�9��5���:�5;�<��5���=>5�����65�:?@5����5��6>;;23:2;46�����53�5�35�?������A53���A>�BC�>62;�3��3�>;��3���=>5�������35�4��;���>;:5��53����D3�������E4�3?�53��
���5���3�5���35���C��>62;�3����FGHGIGI� JKLMNOPOQ�R<�>;�:�5;�<��>�53�:�33���3��3�A53��5�����6�5;����:?��=>5����23����<���S���6����33�=4��5���2AA��5�����3����4�5�����6�������3���6>;;���5���2AA:C5���9���5���3����5�������5��3<�>��:>�;���=��2��>;�=>5��������6�5;��������5�������5��5��6>;;23�B��5���;���6>;;23��C����3���9������>B6�<�����=��>��5��5������?�����2��=>5�������65���>;�56����4�5������E4�3?�53���T4��3������
��>B��U�B�3�B�2����������������
����VWXWY� Z/����"!�[,�"�1�\3����4�5�����6�������65�5�65��3�3��3�A<�=>5����������@2����5���65A��5�2AA�<����;�3����S��]���<�4��3�3��3�:?���>�������3�4��;�3������]����̂5�����6�������33��<���>B6�<���6��3@���:?��=2����5�=�����=53��5335��>;�����:�33��=��>��5��=>���3��<��65��3:>�;5��>3�>;�=��>����4;35�����6>;;23��C����3���>;;23�3��:�353�A>�BC��65�:?@5��>B��=>5�����65��3�<���6>3B��36>3�>�2��3�3����>5�����65�:5����45����6�5;����A53�;���=2�����:?��34��6>;;53����46�3�65A�<�����>5�������43�3��>B�����2�5���65����>���5�����6>;;23��C����3�A���_�̀aS�_�̀b�>B��_�̀������>5�����5���<�>;�:�5;�<��5��5��3����a�a����3���=��������3<�>3����6�5;����23����<��������c��2�5����:?��<�������2AA��B6����d��S_��6���:����6>3B��3=���5��:�<3�U�B�3�B�2����������������
��;���_�S8��6�S���6����33�=4��5���5�65��3�3��6�5�����3���2AA3<���R>�������3�2AA�<�������C���be�]��<�����;<���2AA3<��;����>��;5���35���T<�>3�=2������5���3���2AA�4��5���:?��<���������FGHGfGI� JKLMNOPOQ�9��6>3��5���5��5���;���53��3�3��5��5���=>5�����3���=��������3<�>3����6�5;�����<�6>;;����3���5�65��3�3��;<���5���2AA3<����6���:>�;���=?��=��2�5��>B��6>;;23�B��5��;���6>;;23��C����3���VWXWX� g���,��/���,����R�C����3�4���3����56���=>5��5��3�53��5����:?��=>5�����>��53��5��>3�>B��:?��5�3�3���D3>;��5;�3�:?������53��5����=��?�����h���:�33���3�5��2��3���:?����C����3��2AA:?@3�3��5���3���3�6>3��>���FGHGHGI� JKLMNOPOQ�9���5���3�5�6>;;�3�5����;���43�5���>;����6�5;����3�<���2AA�5��=��?�����2��3��35�����?�������� �

ijklmnop�qprstjus�viw�xyziy{|i}i~yy}�i�y}{�{z}iiiyq�zx��|x



�

� �������������	�
���
������������������������������ !!"#"� �"��$�%&'(�&�)�"��

*+,�-! �.!�/�����!�0��+1. �)�� 1��	�23�4��53�����53�63�3���������7��7�8�9:9� ;��0�"�0�!�"�'"��!<�,"1��=>�9:9:?� @�A,�"�1� <��B����0��CC., 1�D�E�3�E�2����������������
��FGH���4��3�3������D�E�3�E�2�I��65��3����JH5��H��3�3��3�K�5�������5�������63�6�3���2�������������������5L5�J����L�������23������������HE��34��3��������3HL�����H3�3��M��6�5L����3��65�����5����3HL������E��3E��E�3������6�����4�5�����6������8�N��E����5�����5��������65��6��2��G�O3�P6H���6����6����������PQG����4��5����65N5��3�������GR��J5�3�HE��23��HL5���5L��GH��J��5�4�5���G�4L����3�HL�35�2�����3�65NS���63�6�HE���3���N��3R��65N���H5�����65�4��3�J�����5������GR��4T3�3��HE��E5GU���6�5L�������H5��H��3�3��3��5635��6�5��NO�5���6HLL23G2L46������65��5���43�3�����J��2���HL�4��5��N��3E�N���J��65GG�3��������5335���5����R������6�S�������65N�V�W�N�K�6HLL2355���X���NO�O���3����2NN��G������5�J����G�O3�JH5�������Q�����5����5�G�5L�����GR��5�����3Q�JH5��H��3�3���Y3����4�5�����6�������43���5���HE6�����O�53�J���4LL����HE���������6�5L�����65�JH5�����5L�O�5�L���6HLL23��Q����3���
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 Tillhör ärende 8.1 
Styrelsemöte 2022-05-11 

 
 

 
 Till Styrelsen i HEMAB 

 

 
BESLUTSÄRENDE   

 
 
 

Redovisning inför kommunens årliga prövning  
 
Bakgrund 

Kommunen har att göra en årlig prövning om de kommunala bolagens verksamhet är förenlig 

med det kommunala ändamålet och inom ramen för den kommunala kompetensen.  
 
Inför prövningen 2022 efterfrågas särskilt redovisning av mottagningen av verksamhetsavfall vid 

Älands återvinningsanläggning.  
 
Ärendet 

 

Aktuell anläggning har utvecklats från att vara en deponi till en återvinningsanläggning där de-

ponering har kompletterats med utvinning av deponigas, mottagning av verksamhetsavfall, sorte-
ring, behandling och återvinning av avfall. Anläggningens utveckling följer utvecklingen i sam-
hället i stort där ambitionerna inom hållbarhetsområdet ger en ökad materialåtervinning och ett 

allt med specialiserat mottagande av avfallsfraktioner, för att minimera belastning på miljö och 
hälsa samt möjliggöra återvinning/återbruk av material.  

 
Deponeringen sker numer endast av sådant material där det idag inte finns någon annat sätt att 
hantera materialet. Investering för att öppnad deponicell 3, den sista som det finns tillstånd till 

vid Älands återvinningsanläggning, beslutades av styrelsen inför budget 2021. Tillstånd finns att 
i anläggningen deponera avfall som om vid deponering är ickefarligt. Ambitionerna generellt i 

samhället är att deponering ska kunna fasas ut över tid, men bedömningen är samtidigt att depo-
nering som metod kommer att behövas åtminstone 10 år framåt. Asbestinnehållande material är 
en av de avfallstyper som behöver deponeras och där detta av hälsoskäl är angeläget. Asbest är 

hälsovådligt vid felaktig hantering, varför bara specialiserade anläggningar med tillstånd där för 
tar emot avfallet. Det krävs bland annat väl utarbetade rutiner vid hanteringen. Efter deponering 

är asbest varken hälsofarligt eller miljöfarligt. Älands återvinningsanläggning är en av få anlägg-
ningar som är specialiserade och godkända för sådan mottagning. Asbest har tagits emot vid 
Älands återvinningsanläggning sedan lång tid tillbaka.  

 
För att en anläggning som på ett specialiserat och ett seriöst sätt ska kunna ta emot det avfall som 

uppkommer inom kommunen, behövs en större marknad än den kommunmedlemmarnas kom-
munala avfall ger upphov till. Syftet är att skapa ett tillräckligt underlag för att på ett ekonomiskt 
godtagbart sätt kunna driva anläggningar som primärt finns för att kunna tillgodose de behov 

som finns avseende det kommunala renhållningsansvaret. 
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HEMAB samlar in allt avfall som uppkommer i kommunen från kommuninnevånarna, men även 
viss del från andra verksamheter inom kommunen. HEMAB har inte anläggningar för att be-
handla eller återvinna merparten av de avfallsfraktioner som samlas in, utan är beroende av att 

avfallet kan mottas av andra seriösa aktörer. Till exempel skickas det miljöfarliga avfallet som 
samlas till anläggningar som är specialiserade för att ta hand om just det materialet. Det kan 

handla om destruktion, återvinning eller deponering. Det gäller också andra avfallsfraktioner 
som genereras av kommunmedlemmarna såsom metall, elektronik, textilier, well-papp, plast, 
glas, kartong, avloppsslam mm. HEMAB har inte tillstånd eller anläggningar för att ta hand om 

detta material, utan är beroende av att seriösa aktörer i regionen, nationellt och internationellt 
finns som kan ta ansvar för fortsatt hantering av avfallet. Bland annat sker återvinning av de tex-

tilier som inte går till återbruk i Sverige, Baltikum eller Afrika, i anläggning i Tyskland.   
 
 

Juridisk avvägning 

Av 9 kap. 37 § första stycket kommunallagen (2017:725) följer att en kommun eller en region får 

ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller 
en annan region (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på 
anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar. Genom att bolaget en-

bart tar emot avfall från andra kommuner/kommunala bolag efter avtal med dessa uppfyller det 
kravet på avtalssamverkan i kommunallagen och därigenom undantas tillämpningen av lokalise-

ringsprincipen på den här typen av tjänster som bolaget tillhandahåller.  

  
En viktig aspekt är skillnaden mellan kommunalt avfall och annat avfall. Kommunen har ansva-

ret (och monopol) för hanteringen av kommunalt avfall. När det gäller annat avfall föreligger 
inga kommunala skyldigheter för mottagande av sådant men det finns vissa möjligheter att ändå 
hantera sådant avfall. Det handlar dels om resursutnyttjande av befintliga anläggningar. För att 

kunna bygga och driva anläggningar av olika slag behövs ofta en större marknad/upptagning än 
vad den egna kommunen och de egna kommunmedlemmarnas kommunala avfall ger upphov till. 

Om en viss verksamhet, som normalt faller utanför den kommunala kompetensen, har en anknyt-
ning till en redan befintlig och erkänd kommunal verksamhet kan det te sig opraktiskt och verk-
lighetsfrämmande att inte tillåta verksamheten. Exempel på en verksamhet som anses kompe-

tensenlig på grund av anknytningsmomentet är förädling och försäljning av grus från kom-
munägda grustag eller stuveriverksamhet i kommunala hamnar. Av detta kan slutsatsen dras att 

upplåtelse av behandlingskapacitet i kommunala avfallsanläggningar eller mottagande av annat 
avfall än hushållsavfall vid återvinningscentraler rimligtvis har sådana anknytningsmoment till 
befintlig kommunal verksamhet för behandling av hushållsavfall att den måste anses vara kom-

petensenlig. Det viktiga är emellertid att kommunens utgångspunkt är att underlaget som till-
kommer genom anknytningskompetensen behövs för att skapa förutsättningar för drift av anlägg-

ningarna men att anläggningarna primärt har tillkommit och drivs för att tillgodose kommunens 
ansvar för den kommunala avfallshanteringen. I detta avseende saknar det betydelse om avfallet 
kommer från verksamheter i den egna kommunen, från någon annan del av landet eller från ut-

landet. Syftet är att skapa ett tillräckligt underlag för att på ett ekonomiskt godtagbart sätt kunna 
driva anläggningar som primärt finns för att kunna tillgodose de behov som finns avseende det 

kommunala renhållningsansvaret. Älands återvinningsanläggning finns primärt för kommunmed-
lemmarnas behov, vilket gör att verksamheten ryms inom den kommunala kompetensen. 
  

Det är dessutom så att det visserligen existerar en marknad för avfallstjänster men där tjänsterna 
inte kan tillhandahållas fullt ut till alla som har behov av dem, vilket gör att det inte kan anses 

konkurrensstörande att kommunerna agerar på marknaden. Det är helt enkelt en bristande mark-
nad vilket ger kommuner kompetens på området. I sammanhanget är det dessutom av vikt att 
konstatera att avfallshantering främst är en tjänst av allmänt intresse och enligt Lissabonfördra-
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get i första hand är en miljöåtgärd och i andra hand en marknadstjänst. De kommunala verksam-
heterna, främst de infrastrukturella avfallsanläggningarna, är till följd av underkapacitet på den 
privata marknaden nödvändiga för att garantera en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. 

  
Upplåtelse av behandlingskapacitet i kommunala avfallsanläggningar eller mottagande av annat 

avfall än hushållsavfall vid återvinningscentraler bör dessutom vara att betrakta som sådana åt-
gärder som kommuner och regioner får genomföra för att allmänt främja näringslivet i kommu-
nen eller regionen i enlighet med 2 kap. 8 § kommunallagen.  

Det är typiska exempel på kommunalteknisk service till företag, som hade haft svårigheter att be-
handla sitt avfall på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt i enlighet med kraven i miljöbal-

ken om inte kommunerna hade ställt sin kapacitet till förfogande.  
 
Sammanfattningsvis bedrivs verksamheten på Älands återvinningsanläggning inom den kommu-

nala kompetensen då det primära syftet är att kunna tillgodose de behov som finns avseende det 
kommunala renhållningsansvaret. Att ta emot även annat avfall till anläggningen ger ett tillräck-

ligt underlag för att på ett ekonomiskt godtagbart sätt kunna driva den anläggning som primärt 
finns för att kunna tillgodose de behov som finns avseende det kommunala renhållningsansvaret. 
 

 
Styrelsen för HEMAB föreslås besluta 

 

att            överlämna redovisningen ovan som underlag för kommunens prövning av bola-
gets verksamhets förenlighet med den kommunala kompetensen och inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 
 

 
 
Härnösand den 4 maj 2022 

 
 

Lena af Geijerstam Unger    Irene Hedlund 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022 
version 1.5  

 

Beskrivning av ärendet 

Under våren genomfördes en omorganisation av 

kommunstyrelseförvaltningen. Med anledning av den nya organisationen 
har funktionen chef för Ekonomi- och kommunledningsavdelningen 

tillkommit, och funktionerna ekonomichef, kanslichef, upphandlingschef 
samt HR-chef fått nya namn i form av chef för ekonomienheten chef för 
kanslienheten, chef för upphandlingsenheten samt chef för HR-avdelningen.  

Mot bakgrund av den nya organisationen och de nya titlarna har 
kommunstyrelsens delegationsordning reviderats.  

Ett förtydligande har gjorts i dokumentet under punkt 8.9.5 samt 8.9.6 
gällande vilken typ av förhandling som avses inom ramen för 10§ MBL, 
revideringen är i övrigt av redaktionell karaktär.  

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom revideringen av dokumentet följer titlarna i kommunstyrelsens 
delegationsordning kommunstyrelseförvaltningens titlar. Ur ett juridiskt 

perspektiv är överensstämmelsen mellan den formella delegationsordningen 
och organisationens titlar av vikt.    
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1. Allmänt om delegation 

1.1 Varför delegation? 

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

1.2 Vem kan vara delegat? 

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

1.3 Vad innebär delegation? 

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

1.4 Vad är en delegationsordning? 

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

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv 

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

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

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

1.6 Vilka ärenden får inte delegeras? 

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i 
följande typer av ärenden:  
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1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats,  

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

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller  

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

uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras). 

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska 
ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad. 

1.7 Vem ersätter? 

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. 

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

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

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

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

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

1.8 Vidaredelegation? 

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

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

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

insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta 
besluten. 

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut? 

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

dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. 

Varje beslut ska innehålla uppgift om: 

• vem som beslutat 
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• när beslutet tagits 

• vad beslutet avser 

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

Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan 
delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. 

Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då 
besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, 
så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha 

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

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

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

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

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet? 

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

skillnader kan dock uppmärksammas. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 

delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett 
delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger 
alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa 

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

antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.  

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

ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller 
liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 

bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i 
styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd 
taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det 

saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan 
hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana 

åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den 
arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste 
finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som 

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

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller 
tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med 
fördel underteckna skrivelsen. 
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2. Teckningsrätter 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Undertecknande av avtal, 
handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande  

 

2.1.2 Förbindelser rörande 
kommunens borgen och ansvar 

för statliga bostadslån och 
bidrag enligt 
kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande även som 

kommunens 
borgensförbindelser.  

Kommunstyrelsens 
ordförande med 

kontrasignation av  
chef för Ekonomi- och 
kommunlednings-
avdelningen 

- Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

- Kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande  

 

2.1.3 Underteckna erforderliga 

handlingar vid kommunens köp 
och försäljning av fast 
egendom. 

Kommunstyrelsens 

ordförande med 
kontrasignation av 
förvaltningschef för 
kommunstyrelse-

förvaltningen 

- Kommunstyrelsens 

1:e vice ordförande 

- Kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande 

 

2.1.4 Teckna kommunens firma för 
lån ti l l  kommunen 
 

- Kommundirektör 

- Chef för ekonomi- 
och 

kommunledningsav
delningen 

 Delegationerna gäller för två av 
delegaterna i förening 

2.1.5 Teckna kommunens firma för 

övriga handlingar såsom avtal 
där krav om firmateckning finns. 

- Kommundirektör  

- Chef för 
ekonomienheten 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig. 
 

2.1.6 Utse beslutsattestanter vid 
personal- och 

organisationsförändringar 
under året. 

- Kommundirektör 

- Chef för 

ekonomienheten 

  

2.2 GDPR 

2.2.1 Godkännande av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommundirektör  Gäller inom kommunstyrelsens 

ansvarsområden 

2.3 Tecknande av hyresavtal 

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

prisbasbelopp 
  

Kommundirektör  Efter beslut i  lokalgruppen. 
 
För ti l läggsavtal ti l l befintligt 

hyresavtal som inte påverkar 
hyresavtalets löptid gäller en 
til läggskostnad på maximalt fem (5) 
prisbasbelopp. 

 

2.4 Övriga avtal 

2.4.1 Avtal som inte regleras på 

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

Kommundirektör  För ti l läggsavtal ti l l befintligt avtal 

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



Härnösands kommun 

Datum 

2022-05-19 

Diarienummer 

KS 2022-000204 

Sida 

7(17) 
 

 

3. Ekonomifrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

3.1 Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

3.1.1 Disposition ur 
kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter med 
högst 500 000 kronor per 
ärende. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

3.1.2 Disposition ur 
kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter med 
högst 50 000 kronor per 

ärende.  

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

3.2 Donationsstiftelser 

3.2.1 Utdelning ur de 

donationsstiftelser som 
kommunstyrelsen förvaltar. 

Chef för ekonomienheten   

3.2.2 Placering av 
donationsmedel. 

Chef för ekonomienheten   

3.3 Fakturering och kravhantering 

3.3.1 Justering av beloppsgränser 
och avgifter vid fakturering 
och kravhantering. 

Belopp understigande 50 
tkr: 
- Chef för 

ekonomienheten 
 
Belopp överstigande 50 

tkr:  
- Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  

3.3.2 Utrangeringar, 

nedskrivningar samt 
försäljning av finansiella 
ti l lgångar och 
anläggningstillgångar  

- Kommundirektör 

- Chef för 
ekonomienheten 

 För finansiella ti llgångar upp til l  5 mnkr. 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig. 
 
Gäller ej fastigheter. 

3.3.3 Indrivning av fordringar, 
antagande av ackord, avtal 
och betalning av 

kommunens fordringar samt 
avskrivning av osäkra 
fordringar. 

Chef för ekonomienheten   

3.4 Lån och borgensåtaganden 

3.4.1 Omsättning av lån eller 
omplacering av lån för 
förändrade vil lkor. 

Chef för ekonomienheten  Inom de av fullmäktige fastställda 
ramarna för omsättning av lån 

3.4.2 Upptagande av lån Chef för ekonomienheten  Högst 20 miljoner kronor vid varje 
ti l lfälle. 
 
Inom de av fullmäktige fastställda 

ramarna för nyupplåning 

3.4.3 Fortsatt borgensansvar vid 
vil lkorsförändringar för 
krediter för vilka kommunen 

tidigare tecknat borgen.  

Chef för ekonomienheten  Inom ramen för fastställt borgenstak. 

3.4.4 Utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av 

Chef för ekonomienheten   
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inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom andra 

därmed jämförbara åtgärder 
avseende för utlämnat lån 
eller kommunal borgen 

innehavd säkerhet. 

3.4.5 Överföring av redan 
ingångna borgensåtaganden 
til l  nya fastighetsägare. 

Chef för ekonomienheten   

3.5 Övriga ärenden 

3.5.1 Samtliga ärenden mot 
skatteverket avseende 

moms, skatter, 
arbetsgivaravgifter samt 
övriga avgifter via 
skattekonto. 

Chef för ekonomienheten 
 

 

  

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

Chef för ekonomienheten   

3.5.3 Yttrande över taxerings- och 
folkbokföringsärenden. 

Chef för ekonomienheten   

3.5.4 Det samlade 

försäkringsskyddet i  den 
mån det inte ankommer på 
annan nämnd. 

Chef för ekonomienheten   
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4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) 

 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

4.1.1 Utser två ordinarie 

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

Kommundirektör   
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5. Kultur 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

5.1.1 Bidrag til l  föreningar och 
studieorganisationer inom 
kulturområdet 

Chef för kulturenheten  Maximalt bidrag 300 tkr per 
förening/organisation.  

5.1.2 Mottagande av gåvor ti l l  
kommunens lokaler 

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

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

6.1 Fastigheter 

6.1.1 Til lämpning av 
anläggningslagen och 

ledningsrättslagen. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.2 Rätt att belasta kommunens 
fastighet med servitut samt 

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

Chef för 
ti l lväxtavdelningen 

  

6.1.3 Rivning av kommunens 

fastigheter. 

Chef för 

ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.4 Yttrande til l  myndigheter och 
övriga angående frågor 

rörande kommunens 
fastigheter  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.5 Ansöka om 
lantmäteriförrättning 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.2 Köp och försäljning av fastighet 

6.2.1 Köp, byte eller försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

 Upp til l  15 basbelopps värde. 
 
 

6.3 Arrenden 

6.3.1 Ärenden enligt lagen om 
förvärv av hyresfastighet med 

mera som inte avser utövande 
av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.2 Arrenden och nyttjanderätter 

upp til l  fem år  

Chef för 

ti l lväxtavdelningen  

  

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

fastighet under styrelsens 
förvaltning. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  
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7. Upphandling 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

7.1.1 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 
upp til l  10 miljoner kronor 

inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar 

Chef för 
upphandlingsenheten  

Upphandlare  

7.1.2 Underskrift av avtal upp til l  10 
miljoner kronor inom 

kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar  

Chef för 
upphandlingsenheten 

Upphandlare  

7.1.3 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 

över 10 miljoner kronor inom 
kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

7.1.4 Underskrift av avtal över 10 

miljoner kronor inom 
kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar 

- Kommundirektör 

- Chef för 
ekonomienheten 

- Chef för 
upphandlings-

enheten 
- Chef för Ekonomi- 

och 
kommunlednings-

avdelningen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig. 
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8. Personalfrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

Anställningsärenden 
8.1 Fatta beslut om att anställa 

– tillsvidareanställning eller visstidsanställning över 3 månader: 

8.1.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande   

 Förvaltningschef Kommundirektör  I samråd med KSO och 

facknämndens ordförande och 2:e 
vice ordförande 

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef   

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

  

 Övrig personal  Enhetschef     

8.2 Beslut att inrätta nya tjänster:   

8.2.1 Samtliga anställningar hela 
kommunen 

KSAU    

8.3 Varsel och underrättelse,  

– uppsägning, avsked eller annan enskild överenskommelse om avslut av: 

 

8.3.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsen  Samråd med KSAU   

 
Förvaltningschef 

Kommundirektör  I samråd med KSO och 
facknämndens ordförande och 2:e 

vice ordförande 

 

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef   

Samråd med HR-avdelningen 

 

 

 Enhetschef   Förvaltningschef   

 Övrig personal  Förvaltningschef   

Lön- och anställningsvillkor  

 
8.4 

Lönesättning vid nyanställning 
– inom gällande lönebild: 

 

8.4.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande    

 Förvaltningschef Kommundirektör    

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  
I samråd med HR-avdelningen 

 

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 

motsvarande 

   

 Övrig personal  Enhetschef     

8.5 Lönesättning vid nyanställning 
– utom gällande lönebild: 

 

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

8.6 Disciplinära åtgärder enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.6.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande  

I samråd med HR-avdelningen 
 Förvaltningschef Kommundirektör  

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  
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Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

 
Övrig personal  

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

8.7 Beslut om avstängning enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.7.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande  

I samråd med HR-avdelningen 

 Förvaltningschef Kommundirektör  

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

 
Övrig personal  

Verksamhetschef eller 

motsvarande 

 

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

8.8.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande  

Enligt kommunens Riktlinjer för 
beviljande av tjänstledigheter och i 
samråd med HR-avdelningen 

Beslut under 6 månader är 
verkställ ighet. 

 Förvaltningschef Kommundirektör  

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

 
Övrig personal  

Verksamhetschef eller 

motsvarande 

 

Förhandlingsärenden 

8.9 Allmänt 

8.9.1 Ge direktiv och ramar ti l l  
förvaltningarna inför 
löneöversynen samt 

förhandla i  de fall  inte 
dialogmodellen gäller 

Chef för HR-avdelningen   

8.9.2 Avgöra frågor om tolkning 

och til lämpning av lag, avtal 
och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan 
kommunen som 

arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

Chef för HR-avdelningen 

 

  

8.9.3 Teckna samt säga upp lokala 
och centrala kollektivavtal 

Chef för HR-avdelningen   

8.9.4 Besluta om stridsåtgärder Kommundirektör  I samråd med KSAU 

8.9.5 Begärd tvisteförhandling, 
eller önskemål om lokalt 

kollektivavtal enligt 10§ 
MBL 

Chef för HR-avdelningen   

8.9.6 
 

Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 

tvisteförhandling:  

Kommunövergripande 
förhandlingar som berör 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Chef HR-avdelningen 

 

  



Härnösands kommun 

Datum 

2022-05-19 

Diarienummer 

KS 2022-000204 

Sida 

15(17) 
 

 

mer än en förvaltning 
 

Förvaltningsövergripande 
förhandling 

Verksamhetsövergripande 

förhandling 
 

Förhandling på enhetsnivå 

 

 
 

Förvaltningschef 
 
 

 
 
 
 

 
 

Verksamhetschef eller 
motsvarande 
 
 
 
 

 
 
 

Enhetschef 

 

8.10 Förhandlingar enligt 14§ och 38§ MBL 

8.10.1 Förhandlingar enligt 14§ 
MBL  

Chef för HR-avdelningen   

8.10.2 Förhandlingar enligt 38§ 
MBL 

Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen 

Personaladministrativa frågor  
8.11 Prövning av bisyssla: 

8.11.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande   

 Förvaltningschef Kommundirektör   

 Verksamhetschef eller 

motsvarande 

Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen 

 Enhetschef   Förvaltningschef   

 Övrig personal  Förvaltningschef   

8.12 Pensioner: 

8.12.1 Särskild avtalspension enligt 
avtal eller annan 
pensionslösning i  särskilda 

fall  

Kommundirektör   
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9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

9.1.1 Fatta beslut i  brådskande 
ärenden där beslut inte kan 
anstå  

Kommunstyrelsens 
ordförande  

  

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

myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

- Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

- Kommunstyrelsen
s 2:e vice 
ordförande 

 

9.1.3 Yttrande enligt Lag om 

allmän kameraövervakning. 

Chef för kanslienheten kommunsekreterare  

9.1.4 Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 

handling eller beslut om 
utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande 

 
1. handlingar i  

kommunarkivets vård 
 

2. handlingar i  
upphandlingsenhetens 
vård 

 
3. övriga handlingar i  

kommunstyrelsens vård 

 
 

 
 
 
 

 
Kommunarkivarie 
 
 

Chef för 
upphandlingsenheten 
 

 
Chef för 
upphandlingsenheten 
 

 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig. 

 
Ersättare för delegaterna i punkterna 
1–2 är chef för kanslienheten.  
 

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

 
Delegationen omfattar vidare rätten 
att inte lämna ut en handling som 

någon påstår är en allmän handling 
men som enligt myndighetens 
uppfattning inte är det samt rätten att 
avvisa förfrågning som överhuvudtaget 

inte ska behandlas av myndigheten. 

9.1.5 Til lsyn av kommunens 
digitala anslagstavla. 

Kommunsekreterare   

9.1.6 Til lsyn och handhavande av 

kommunens e-postlåda 

Chef för kanslienheten Kommunsekreterare  

9.1.7 Vidta gallringar i  
kommunstyrelsens 

arkivbestånd. 

Kommunarkivarie i  
samverkan med   

kanslienhetens 
arkivredogörare 

  

9.1.8 Yttrande angående 
antagande av hemvärnsmän. 

Förvaltningschef 
socialförvaltningen 

  

9.1.9 Til lstånd att använda 
kommunens heraldiska 
vapen. 

Chef för kanslienheten Kommunsekreterare  

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

brandskyddsarbete, SBA 
(SRVFS 2004:3). 

Kommundirektör    

9.1.11 Elsäkerhetsansvar Kommundirektör   

9.1.12 Prövning och til lsyn inom 

miljö- och 
hälsoskyddområdet och plan 

Miljöbalken: 

-Miljöhandläggare 
 

 Gällande samhällsnämndens 

verksamhet 
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och byggväsendet, i  enlighet 
med samhällsnämndens 

delegationsordning i  
ti l lämpbara delar 

Livsmedelstil lsyn och 
hälsoskydd enligt 

miljöbalken: 
-Miljöhandläggare 
 

Plan och Bygglagen: 
-Bygglovshandläggare 
 
Alkohollagen: 

-Miljöhandläggare 
 
Lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel: 
-Miljöhandläggare 
 
Lag om tobak och 

liknande produkter: 
-Miljöhandläggare 
 

9.1.13 Uppgifter enligt lagen om 

Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) som ankommer 
på kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 

presidium 

  

9.1.14 Til lsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i  
ärenden där 
samhällsnämnden på grund 

av jäv inte kan fatta beslut 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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1. Allmänt om delegation 

1.1 Varför delegation? 

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

1.2 Vem kan vara delegat? 

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

1.3 Vad innebär delegation? 

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

1.4 Vad är en delegationsordning? 

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

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv 

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

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

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

1.6 Vilka ärenden får inte delegeras? 

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i 
följande typer av ärenden:  
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1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats,  

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

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller  

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

uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras). 

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska 
ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad. 

1.7 Vem ersätter? 

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. 

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

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

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

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

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

1.8 Vidaredelegation? 

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

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

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

insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta 
besluten. 

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut? 

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

dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. 

Varje beslut ska innehålla uppgift om: 

• vem som beslutat 
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• när beslutet tagits 

• vad beslutet avser 

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

Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan 
delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. 

Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då 
besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, 
så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha 

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

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

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

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

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet? 

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

skillnader kan dock uppmärksammas. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 

delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett 
delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger 
alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa 

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

antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.  

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

ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller 
liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 

bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i 
styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd 
taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det 

saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan 
hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana 

åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den 
arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste 
finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som 

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

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller 
tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med 
fördel underteckna skrivelsen. 
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2. Teckningsrätter 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Undertecknande av avtal, 
handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande  

 

2.1.2 Förbindelser rörande 
kommunens borgen och ansvar 

för statliga bostadslån och 
bidrag enligt 
kommunfullmäktiges särskilda 
bemyndigande även som 

kommunens 
borgensförbindelser.  

Kommunstyrelsens 
ordförande med 

kontrasignation av 
ekonomichef  
chef för Ekonomi- och 
kommunlednings-

avdelningen 

- Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

- Kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande  

 

2.1.3 Underteckna erforderliga 

handlingar vid kommunens köp 
och försäljning av fast 
egendom. 

Kommunstyrelsens 

ordförande med 
kontrasignation av 
förvaltningschef för 
kommunstyrelse-

förvaltningen 

- Kommunstyrelsens 

1:e vice ordförande 

- Kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande 

 

2.1.4 Teckna kommunens firma för 
lån ti l l  kommunen 
 

- Kommundirektör 

- ekonomichef  

- upphandlingschef  

- Chef för ekonomi- 
och 
kommunledningsav

delningen 

 Delegationerna gäller för två av 
delegaterna i förening 

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

- Kommundirektör  

- Ekonomichef  

- Chef för 

ekonomienheten 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig. 
 

2.1.6 Utse beslutsattestanter vid 
personal- och 
organisationsförändringar 

under året. 

- Kommundirektör 

- Ekonomichef 

- Chef för 

ekonomienheten 

  

2.2 GDPR 

2.2.1 Godkännande av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommundirektör  Gäller inom 

kommunstyrelseförvaltningens 
kommunstyrelsens ansvarsområden 

2.3 Tecknande av hyresavtal 

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

prisbasbelopp 
  

Kommundirektör  Efter beslut i  lokalgruppen. 
 
För ti l läggsavtal ti l l befintligt 

hyresavtal som inte påverkar 
hyresavtalets löptid gäller en 
til läggskostnad på maximalt fem (5) 

prisbasbelopp. 
 

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

kostnad på maximalt tio (10) 
prisbasbelopp 

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

maximalt fem (5) prisbasbelopp. 
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3. Ekonomifrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

3.1 Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

3.1.1 Disposition ur 
kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter med 
högst 500 000 kronor per 
ärende. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

3.1.2 Disposition ur 
kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter med 
högst 50 000 kronor per 

ärende.  

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

3.2 Donationsstiftelser 

3.2.1 Utdelning ur de 

donationsstiftelser som 
kommunstyrelsen förvaltar. 

Ekonomichef 

Chef för ekonomienheten 

  

3.2.2 Placering av 
donationsmedel. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

  

3.3 Fakturering och kravhantering 

3.3.1 Justering av beloppsgränser 
och avgifter vid fakturering 
och kravhantering. 

Belopp understigande 50 
tkr: 
- Ekonomichef 

- Chef för 
ekonomienheten 

 

Belopp överstigande 50 
tkr:  
- Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  

3.3.2 Utrangeringar, 
nedskrivningar samt 
försäljning av finansiella 
ti l lgångar och 

anläggningstillgångar  

- Kommundirektör 
- Ekonomichef.  
- Chef för 

ekonomienheten 

 För finansiella ti llgångar upp til l  5 mnkr. 

Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig. 
 

Gäller ej fastigheter. 

3.3.3 Indrivning av fordringar, 
antagande av ackord, avtal 

och betalning av 
kommunens fordringar samt 
avskrivning av osäkra 
fordringar. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

  

3.4 Lån och borgensåtaganden 

3.4.1 Omsättning av lån eller 
omplacering av lån för 

förändrade vil lkor. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

 Inom de av fullmäktige fastställda 
ramarna för omsättning av lån 

3.4.2 Upptagande av lån Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

 Högst 20 miljoner kronor vid varje 
ti l lfälle. 
 

Inom de av fullmäktige fastställda 
ramarna för nyupplåning 

3.4.3 Fortsatt borgensansvar vid 
vil lkorsförändringar för 

krediter för vilka kommunen 
tidigare tecknat borgen.  

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

 Inom ramen för fastställt borgenstak. 



Härnösands kommun 

Datum 

2022-05-19 

Diarienummer 

KS 2022-000204 

Sida 

9(18) 
 

 

3.4.4 Utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av 

inteckning samt utbyte av 
pantbrev liksom andra 
därmed jämförbara åtgärder 

avseende för utlämnat lån 
eller kommunal borgen 
innehavd säkerhet. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

  

3.4.5 Överföring av redan 

ingångna borgensåtaganden 
til l  nya fastighetsägare. 

Ekonomichef 

Chef för ekonomienheten 

  

3.5 Övriga ärenden 

3.5.1 Samtliga ärenden mot 
skatteverket avseende 
moms, skatter, 
arbetsgivaravgifter samt 

övriga avgifter via 
skattekonto. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 
 
Enhetschef på 

ekonomiavdelning 
 

  

3.5.2 Talan i domstol rörande 
frågor om mervärdesskatt, 

skatter och 
arbetsgivaravgifter. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 

  

3.5.3 Yttrande över taxerings- och 

folkbokföringsärenden. 

Ekonomichef 

Chef för ekonomienheten 

  

3.5.4 Det samlade 
försäkringsskyddet i  den 
mån det inte ankommer på 

annan nämnd. 

Ekonomichef 
Chef för ekonomienheten 
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4. Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) 

 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

4.1.1 Utser två ordinarie 

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

Kommundirektör  KF lämnar förslag ti l l stiftelsens styrelse 

på en ledamot til l ika styrelsens 
ordförande.  
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5. Kultur 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

5.1.1 Bidrag til l  föreningar och 
studieorganisationer inom 
kulturområdet 

Kulturchef 
Chef för kulturenheten 

 Maximalt bidrag 300 tkr per 
förening/organisation. Se även 
dokumentet ”Att söka bidrag” 

5.1.2 Mottagande av gåvor ti l l  
kommunens lokaler 

Kulturchef 
Chef för kulturenheten 

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

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

6.1 Fastigheter 

6.1.1 Til lämpning av 
anläggningslagen och 

ledningsrättslagen. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.2 Rätt att belasta kommunens 
fastighet med servitut samt 

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

Chef för 
ti l lväxtavdelningen 

  

6.1.3 Rivning av kommunens 

fastigheter. 

Chef för 

ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.4 Yttrande til l  myndigheter och 
övriga angående frågor 

rörande kommunens 
fastigheter  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.1.5 Ansöka om 
lantmäteriförrättning 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.2 Köp och försäljning av fastighet 

6.2.1 Köp, byte eller försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

 Upp til l  15 basbelopps värde. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut inom 

ramen 3 miljoner kronor per objekt 

6.3 Arrenden 

6.3.1 Ärenden enligt lagen om 

förvärv av hyresfastighet med 
mera som inte avser utövande 
av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse. 

Chef för 

ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.2 Arrenden och nyttjanderätter 
upp til l  fem år  

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  

  

6.3.3 Ärenden rörande 
utarrendering, uthyrning eller 

upplåtelse av nyttjanderätt ti l l  
fastighet under styrelsens 
förvaltning. 

Chef för 
ti l lväxtavdelningen  
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7. Upphandling 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

7.1.1 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 
upp til l  10 miljoner kronor 

inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar 

Upphandlingschef  
Chef för 
upphandlingsenheten  

Upphandlare  

7.1.2 Underskrift av avtal upp til l  10 
miljoner kronor inom 

kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar  

Upphandlingschef  
Chef för 

upphandlingsenheten 

Upphandlare  

7.1.3 Antagande och förkastande av 
anbud vid kontraktstil ldelning 

över 10 miljoner kronor inom 
kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

7.1.4 Underskrift av avtal över 10 

miljoner kronor inom 
kommunstyrelsens 
ansvarsområde och 
kommunövergripande avtal 

samt länsgemensamma 
upphandlingar 

- Kommundirektör 

- Ekonomichef 
- Chef för 

ekonomienheten 
- Upphandlingschef 

- Chef för 
upphandlings-
enheten 

- Chef för Ekonomi- 

och 
kommunlednings-
avdelningen  

 Delegationerna gäller tjänstemännen 

var för sig. 
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8. Personalfrågor 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

Anställningsärenden 
8.1 Fatta beslut om att anställa 

– tillsvidareanställning eller visstidsförordnande visstidsanställning över 3 månader: 

8.1.1 Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande   

 Förvaltningschef Kommundirektör  I samråd med KSO och 

facknämndens ordförande och 2:e 
vice ordförande 

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef   

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

  

 Övrig personal  Enhetschef     

8.1.2 Övrig personal vid 
anställning  
- under 3 månader 

Enhetschef   Anställning under 3 månader är 
verkställ ighet. I samråd med 
överordnad chef. 

 

8.2 Beslut att inrätta nya tjänster:   

8.2.1 Samtliga anställningar hela 
kommunen 

KSAU    

8.3 Varsel och underrättelse,  
– uppsägning, avsked eller annan enskild överenskommelse om avslut av: 

 

8.3.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsen  Samråd med KSAU   

 
Förvaltningschef 

Kommundirektör  I samråd med KSO och 
facknämndens ordförande och 2:e 

vice ordförande 

 

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef   

Samråd med HR-avdelningen 

 

 

 Enhetschef   Förvaltningschef   

 Övrig personal  Förvaltningschef   

Lön- och anställningsvillkor  

 
8.4 

Lönesättning vid nyanställning 
– inom gällande lönebild: 

 

8.4.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande    

 Förvaltningschef Kommundirektör    

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  
I samråd med HR-avdelningen 

 

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

   

 Övrig personal  Enhetschef     

8.5 Lönesättning vid nyanställning 
– utom gällande lönebild: 

 

8.5.1 
Chefer och övrig personal   

HR-chef/HR-utvecklare 

Förvaltningschef 

 
I samråd med HR-avdelningen 

 

8.6 Disciplinära åtgärder enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.6.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande  I samråd med HR-avdelningen 
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 Förvaltningschef Kommundirektör  

 Verksamhetschef eller 

motsvarande 

Förvaltningschef  

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

 
Övrig personal  

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

8.7 Beslut om avstängning enligt AB (allmänna bestämmelser) 

8.7.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande  

I samråd med HR-avdelningen 

 Förvaltningschef Kommundirektör  

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

 
Övrig personal  

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

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

8.8.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande  

Enligt kommunens Riktlinjer för 
beviljande av tjänstledigheter och i 
samråd med HR-avdelningen 

Beslut under 6 månader är 

verkställ ighet. 

 Förvaltningschef Kommundirektör  

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  

 
Enhetschef   

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

 
Övrig personal  

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 

Förhandlingsärenden 

8.9 Allmänt 

8.9.1 Ge direktiv och ramar ti l l  
förvaltningarna inför 
löneöversynen samt 

förhandla i  de fall  inte 
dialogmodellen gäller 

HR-chef 
Chef för HR-avdelningen 

  

8.9.2 Avgöra frågor om tolkning 
och til lämpning av lag, avtal 

och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan 
kommunen som 
arbetsgivare och dess 

arbetstagare 

HR-chef 
Chef för HR-avdelningen 

 

  

8.9.3 Teckna samt säga upp lokala 
och centrala kollektivavtal 

HR-chef 
Chef för HR-avdelningen 

  

8.9.4 Besluta om stridsåtgärder Kommundirektör  I samråd med KSAU 

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

MBL 

HR-chef 
Chef för HR-avdelningen 
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8.9.6 
 

Begärd förhandling enligt 
10§ MBL, utöver 

tvisteförhandling:  

Kommunövergripande 
förhandlingar som berör 

mer än en förvaltning 
 
Förvaltningsövergripande 
förhandling 

Verksamhetsövergripande 
förhandling 
 

Förhandling på enhetsnivå 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Chef HR-avdelningen 
 
 
 

Förvaltningschef 
 
 
 

 
 
 
 

 

Verksamhetschef eller 
motsvarande 
 
 
 
 

 
 
 

Enhetschef 

 

  

8.10 Förhandlingar enligt 11-13 14§ och 38§ MBL 

 Kommunövergripande 

förhandlingar som berör 
mer än en förvaltning 

HR-chef   

8.10.1 Förvaltningsövergripande 
förhandling 

Förvaltningschef   

 Verksamhetsövergripande 
förhandling 

Verksamhetschef eller 
motsvarande 

 I samråd med HR-avdelningen 

 Förhandling på enhetsnivå Enhetschef   

8.10.2 
8.10.1 

Förhandlingar enligt 14§ 
MBL  

HR-chef 
Chef för HR-avdelningen 

  

8.10.3 
8.10.2 

Förhandlingar enligt 38§ 
MBL 

Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen 

Personaladministrativa frågor  
8.11 Prövning av bisyssla: 

8.11.1 Kommundirektör  Kommunstyrelsens ordförande   

 Förvaltningschef Kommundirektör   

 Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Förvaltningschef  I samråd med HR-avdelningen 

 Enhetschef   Förvaltningschef   

 Övrig personal  Förvaltningschef   

8.12 Pensioner: 

8.12.1 Särskild avtalspension enligt 

avtal eller annan 
pensionslösning i  särskilda 
fall  

Kommundirektör   
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9. Övriga frågor som hanteras av kommunstyrelsen 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Anmärkning 

9.1.1 Fatta beslut i  brådskande 
ärenden där beslut inte kan 
anstå  

Kommunstyrelsens 
ordförande  

  

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

myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag. 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

- Kommunstyrelsen
s 1:e vice 
ordförande 

- Kommunstyrelsen
s 2:e vice 
ordförande 

 

9.1.3 Yttrande enligt Lag om 

allmän kameraövervakning. 

Kanslichef 

Chef för kanslienheten 

kommunsekreterare  

9.1.4 Beslut om avslag på begäran 
om utlämnande av allmän 

handling eller beslut om 
utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 
gällande 

 
1. handlingar i  

kommunarkivets vård 
 

2. handlingar i  
upphandlingsenhetens 
vård 

 
3. övriga handlingar i  

kommunstyrelsens vård 

 
 

 
 
 
 

 
Kommunarkivarie 
 
 

Upphandlingschef  
Chef för 
upphandlingsenheten 

 
 
Kanslichef 
Chef för 

upphandlingsenheten 
 
 

 Delegationerna gäller tjänstemännen 
var för sig. 

 
Ersättare för delegaterna i punkterna 
1–2 är kansli- och utvecklingschefen 
chef för kanslienheten.  

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

kapitlet tryckfrihetsförordningen. 
 
Delegationen omfattar vidare rätten 

att inte lämna ut en handling som 
någon påstår är en allmän handling 
men som enligt myndighetens 
uppfattning inte är det samt rätten att 

avvisa förfrågning som överhuvudtaget 
inte ska behandlas av myndigheten. 

9.1.5 Til lsyn av kommunens 

digitala anslagstavla. 

Kommunsekreterare   

9.1.6 Til lsyn och handhavande av 
kommunens e-postlåda 

Kanslichef 
Chef för kanslienheten 

Kommunsekreterare  

9.1.7 Vidta gallringar i  
kommunstyrelsens 
arkivbestånd. 

Kommunarkivarie i  
samverkan med 
kommunledningskontoret
s  kanslienhetens 

arkivredogörare 

  

9.1.8 Yttrande angående 
antagande av hemvärnsmän. 

Förvaltningschef 
socialförvaltningen 

  

9.1.9 Til lstånd att använda 
kommunens heraldiska 
vapen. 

Kanslichef 
Chef för kanslienheten 

Kommunsekreterare  

9.1.10 Uppgifter enligt lagen om 

skydd mot olyckor LSO 
(2003:778) och allmänt råd 
om systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA 

(SRVFS 2004:3). 

Kommundirektör   Har övergripande ansvar inom KSF. 

Vidaredelegation sker skriftl igt ti l l  
kontorschef/enhetschef inom 
respektive ansvarsområde 

9.1.11 Elsäkerhetsansvar Kommundirektör  Vidaredelegation sker skriftl igt ti l l  
enhetschef eller motsvarande 
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Ellagen (1997:857) och förordningen 

(1957:601) om elektriska 
starkströmsanläggningar och 
elsäkerhetsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (ELSÄK-FS 2006:1) om 
elsäkerhet vid arbete i  yrkesmässig 
verksamhet 

9.1.12 Prövning och til lsyn inom 

miljö- och 
hälsoskyddområdet och plan 
och byggväsendet, i  enlighet 

med samhällsnämndens 
delegationsordning i  
ti l lämpbara delar 

Miljöbalken: 

-Miljöhandläggare 
 
Livsmedelstil lsyn och 

hälsoskydd enligt 
miljöbalken: 
-Miljöhandläggare 
 

Plan och Bygglagen: 
-Bygglovshandläggare 
 
Alkohollagen: 

-Miljöhandläggare 
 
Lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel: 
-Miljöhandläggare 
 
Lag om tobak och 

liknande produkter: 
-Miljöhandläggare 
 

 Gällande samhällsnämndens 

verksamhet 

9.1.13 Uppgifter enligt lagen om 

Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) som ankommer 
på kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 

presidium 

  

9.1.14 Til lsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i  
ärenden där 
samhällsnämnden på grund 

av jäv inte kan fatta beslut 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

 



 

 

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 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Marie Örjestål, 070-260 65 42 

marie.orjestal@harnosand.se 
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Datum 

2022-05-19 

 

Dnr  

KS/2022-000243 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Hyresavtal - Murbergets och Tullportens förskolor 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Att-uppdra till kommundirektören att teckna nya hyresavtal för Murbergets 
förskola samt Tullportens förskola.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Fastighetsägaren SBB har sagt upp hyresavtalet för Murbergets förskola 
inom fastigheten Hopparen 1 för villkorsändring och begärt en höjning av 
hyran till 1 000 kr per kvadratmeter och år jämfört med nuvarande hyra som 

uppgår till 811 kr per kvadratmeter och år. 

I samband med förhandlingar kring uppsägningen har en parallell dialog 

inom skolförvaltningen kring vilka lokaler som långsiktigt förhyras för 
förskoleverksamheten. Bland annat har det framkommit att Murbergets 
förskola och även Tullportens förskola inom fastigheten Oxen 1 har 

attraktiva lägen och lokaler. Dock är lokalerna slitna och i behov av 
modernisering. Förhandlingarna med SBB har utmynnat i ett förslag där 

lokalerna renoveras och anpassas till dagens lokalkrav samt att hyresavtalen 
förlängs. 
 

Föreslagna förändringar 

Förhandlingarna med SBB har utmynnat i följande förslag till förändringar: 

Båda förskolorna renoveras avseende samtliga ytskikt, snickerier, WC, 
skötrum och elinstallationer. Utgångspunkten är att nå motsvarande nivå 
som förskolan Ankaret som invigdes under våren 2021. Detta medför bland 

annat ny belysning, jordade elinstallationer med jordfelsbrytare, 
ljuddämpande mattor och tak samt nytt porslin i WC. Vidare utförs en del 

ombyggnationer och anpassningar för att svara upp mot dagens pedagogiska 
krav på förskolemiljön samt åtgärder för att förbättra ventilationen inom 
lokalerna. 

Efter genomförda förändringar bedöms lokalerna vara anpassade för 
verksamheten för lång tid framöver. Mot denna bakgrund föreslås de nya 



 
Härnösands kommun 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2022-05-19 
Dnr 

KS/2022-000243 
 

 

hyresavtalen löpa på 15 år från och med 2023-01-01. Ny hyra uppgår till 
1 406 kr per kvadratmeter och år vilket är i samma nivå som förskolan 

Ankaret.  

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv, ingen påverkan. 

Ur ett barnperspektiv blir inom- och utomhusmiljön trevligare och säkrare i 
och med att lokalerna renoveras. De renoverade och ombyggda förskolorna 

ger en bättre lärmiljö än tidigare och är anpassade till förskolans läroplan. 
Detta ger en mer likvärd förskola och skapar goda förutsättningar för alla 
förskolebarnens utveckling. 

Ekologiskt perspektiv 

Ur ett ekologiskt perspektiv medför förändringarna av 

ventilationsanläggningarna en sänkt energiförbrukning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv medför de nya hyresavtalen en ökad 

hyreskostnad för de aktuella förskolorna. Detta bedöms rymmas inom 
skolförvaltningens budgetramar med hänvisning till planerade sänkta 

hyreskostnader genom förtätningar inom andra förskolor.  

Ur ett juridiskt perspektiv, ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Lokalgruppens beslut 2022-02-11 pkt 3 A och Skolnämndens beslut 2025-
05-25 §75.  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Marie Örjestål 
Intendent 
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Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 75 Dnr 2022-000275 2.6.1.2 

Hyresavtal för Murbergets och Tullportens förskolor 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att teckna nya 
hyresavtal för Murbergets förskola samt Tullportens förskola.  

Bakgrund 

Fastighetsägaren SBB har sagt upp hyresavtalet för Murbergets förskola 
inom fastigheten Hopparen 1 för villkorsändring och begärt en höjning av 

hyran till 1 000 kr per kvadratmeter och år jämfört med nuvarande hyra som 
uppgår till 811 kr per kvadratmeter och år. 

I samband med förhandlingar kring uppsägningen har en parallell dialog 

inom skolförvaltningen kring vilka lokaler som långsiktigt förhyras för 
förskoleverksamheten. Bland annat har det framkommit att Murbergets 

förskola och även Tullportens förskola inom fastigheten Oxen 1 har 
attraktiva lägen och lokaler. Dock är lokalerna slitna och i behov av 
modernisering. Förhandlingarna med SBB har utmynnat i ett förslag där 

lokalerna renoveras och anpassas till dagens lokalkrav samt att hyresavtalen 
förlängs. 

Förhandlingarna med SBB har utmynnat i följande förslag till förändringar: 

Båda förskolorna renoveras avseende samtliga ytskikt, snickerier, WC, 
skötrum och elinstallationer. Utgångspunkten är att nå motsvarande nivå som 

förskolan Ankaret som invigdes under våren 2021.  

Efter genomförda förändringar bedöms lokalerna vara anpassade för 
verksamheten för lång tid framöver. Mot denna bakgrund föreslås de nya 

hyresavtalen löpa på 15 år från och med 2023-01-01. Ny hyra uppgår till 
1 406 kr per kvadratmeter och år vilket är i samma nivå som förskolan 

Ankaret.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 samt Lokalgruppsprotokoll 2022-02-11, pkt 3 

A.  

______ 











 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
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Fax 

0611 - 34 82 43 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Jonas Nyberg, 0611 - 34 80 09 

jonas.nyberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-05-24 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Gemensam överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Kramfors kommun 
inrättas från och med 2023-01-01 

att Härnösands kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden 

att uppdra till Kommunstyrelsen att på fullmäktige i september återkomma 

med samarbetsavtal samt reglemente 

att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 
erforderliga beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Överförmyndaren är en lagfäst kommunal tillsyn- och 

förvaltningsmyndighet med det huvudsakliga uppdraget att se till att den som 
har god man eller förvaltare, och barn som står under förmynderskap, inte 
lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. 

Överförmyndarens verksamhet är juridiskt komplex och ställer höga krav på 
rättssäkerhet, juridisk kompetens och verksamhetsmässig kontinuitet.  

Den 1 januari 2022 bildades en gemensam förvaltningsorganisation för 
överförmyndarverksamheterna i Härnösand och Kramfors. Värdkommun för 
den gemensamma förvaltningsorganisationen är Härnösands kommun.  

Nuläge 

De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en 

annan nämnd. Att så är fallet följer av att föräldrabalkens bestämmelser inte 
ändrades i samband med 1991 års kommunallag. Därmed gäller 
föräldrabalkens bestämmelser att i varje kommun ska det finnas en 

överförmyndare eller överförmyndarnämnd om kommunfullmäktige väljer 
den formen.  I Härnösands kommun har fullmäktige beslutat om ensam 

överförmyndare med ersättare, och Kramfors kommun har motsvarande en 
överförmyndarnämnd. Kommuner har dock möjlighet att inrätta gemensam 
överförmyndarnämnd. Regelverket för tillsättande av gemensam nämnd 

mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen (2017:72).  
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Kommande förutsättningar 

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 

att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen 
utmynnande sedermera i betänkandet SOU 2021:36. ”Gode män och 

förvaltare – en översyn”1. Av betänkande framgår bland annat förslag till lag 
om ändring av föräldrabalken vad gällande obligatorisk organisationsform 
överförmyndarnämnd. Förslaget innebär således att kommuner inte längre 

ska kunna välja ensam överförmyndare med ersättare som politisk 
organisation.  

I SOU 2021:36 har underlag inför utredningens förslag inhämtats från bland 
annat sju Länsstyrelser, nyckelpersoner inom SKR, förtroendevalda hos 12 
överförmyndare med olika organisationsformer, erfarna ställföreträdare samt 

adekvata intresseföreningar. Av underlaget har utredningen dragit följande 
slutsats: 

”Det är av central betydelse att överförmyndaren är organiserad på ett sätt 
som ger förutsättningar för hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. 
Det finns starka skäl som talar för att överförmyndarnämnd är att föredra 

som organisationsform framför ensam överförmyndare. Nämndformen 
medför att förtroendevalda med olika kompetenser och erfarenheter kan 

engageras för uppgifterna och det skapas förutsättningar för ökad 
rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Verksamheten blir också mindre 
sårbar och risken minskar för kompetensförluster vid ändrade 

majoritetsförhållanden eller frivilliga avgångar. Nämnd som 
organisationsform går vidare hand i hand med en professionell 

tjänstemannaorganisation och kvaliteten i många verksamheter har ökat när 
man gått över till överförmyndarnämnd. Risken för jäv minskar. Vidare 
markeras överförmyndarens viktiga uppdrag genom nämndorganisationen, 

och verksamheten blir mer lik annan kommunal verksamhet. Detta har 
betydelse inte minst eftersom överförmyndarverksamheten fortfarande ofta 

är eftersatt och har låg status i vissa kommuner.”  

Av SOU 2021:36 framgår vidare förslag om att fler och mer komplexa 
uppgifter ska flyttas från vad som idag åligger domstolen. Dessa förslag 

sammanfattas: 

 ”Beslutanderätt i ärenden om anordnande, jämkning och upphörande 
av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från 
domstol till överförmyndaren på så sätt att ärendena som 
utgångspunkt ska prövas av överförmyndaren. Om någon som är 

behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig anordnande, jämkning 
eller upphörande ska överförmyndaren överlämna ärendet till rätten 

för prövning. Detta innebär att handläggningen i dessa ärenden alltid 
ska inledas hos överförmyndaren. Bestämmelser om detta tas in i 
paragraferna 11 kap. 4 a §, 19 b § andra stycket och 23 § andra 

stycket föräldrabalken. 

                                                                 
1https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/go

de-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf, s 363-364 

 

https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf
https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf
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 I ärenden där överförmyndaren är behörig att fatta beslut om 
anordnande och jämkning av godmanskap ska myndigheten få 

besluta interimistiskt i frågorna. Bestämmelser om detta tas in i 11 
kap. 18 a § och 23 a § andra stycket föräldrabalken. 

 Överförmyndarens beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. 

 Bestämmelsen i 11 kap. 17 § föräldrabalken om rättens skyldighet att 
i vissa fall inhämta läkarintyg och annan likvärdig utredning om den 
enskildes hälsotillstånd ska även gälla för handläggningen hos 

överförmyndaren. Det ska också göras andra ändringar i 
handläggningsreglerna i 11 kap. föräldrabalken, som en följd av att 
överförmyndaren får beslutanderätt i ärenden om godmanskap.”2 

Av utredningen (se bilaga ”Förslag till gemensam överförmyndarnämnd”) 
framhålls följande punkter: 

 Bättre förutsättningar för kompentensutveckling i nämndarbetet och 
därmed bättre kvalitet till invånarna i Kramfors- och Härnösands 

kommun. 

 Framtidssäkra nämndarbetet utifrån de ökade kraven som SOU 

2021:36 pekar mot. 

 Bättra förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt förvaltningsarbete 

som också skulle bidra till en effektivare förvaltning. 

Det övergripande syftet med gemensam nämnd är att åstadkomma 
förbättringar för de personerna som har behov av ställföreträdare och 

samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen i linje med SOU 
2021:36.  

Sammanfattningsvis pekar SOU 2021:36 mot att överförmyndarnämnd ska 

vara obligatorisk organisationsform, samt att överförmyndarnämnden ska 
åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som ett led i fortsatt kvalitets- och 

utvecklingsarbete genom samarbete föreslås därav att överförmyndarens 
respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Socialt perspektiv 

Medborgarens nyttoperspektiv är en fundamental aspekt att väga in vid 

upprättande av en gemensam överförmyndarnämnd. Ett sammangående av 
Härnösands och Kramfors överförmyndare innebär flera verksamhetsfördelar 

såsom förutsättning att bygga en robust överförmyndarnämnd med bättre 
möjligheter att möta kommande utmaningar såsom digitaliseringsbehov, 
lagförändringar och kompetenskontinuitet i nämnden. En väl rustad och 

stabil överförmyndarnämnd minskar individberoende och leder till generell 
ökad kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.  

                                                                 
2 Som ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete föreslås att nu även 

överförmyndarens respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 

gemensam nämnd, s. 384 
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Ekologiskt perspektiv 

Ärendet handlar om organisationsfrågor och har ingen anknytning till 

miljöfrågor.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Var kommun behåller ansvaret för arvodering för kommunens politiker. För 
värdkommun tillkommer kostnader att förknippa med funktion för 

nämndsekreterare samt övriga kostnader för nämndarbete. För 
samverkanskommun tillkommer resekostnader för politiker vid 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensam överförmyndarnämnd, daterad 2022-03-18 

Anna Bostedt 
Chef för ekonomi- och kanslienheten 
 

Jonas Nyberg 
Enhetschef Överförmyndarsamverkan 
Härnösand Kramfors 

Bilagor 
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Förslag för gemensam överförmyndarnämnd 

1 Uppdrag och syfte 

Kommunfullmäktige i Kramfors kommun beslutade 6 december 2021 att 

Kramfors och Härnösands kommuners överförmyndarverksamhet skulle slås 

ihop i en gemensam verksamhet från 1 januari 2022. Kommunfullmäktige i 

Härnösands kommun fattade samma beslut den 20 december 2021. Under 

arbetet med förvaltningarnas sammanslagning har frågan om gemensam 

nämnd väckts. 

Kommunadministrationen har i Kramfors fått uppdraget att utreda 

möjligheterna att ansluta Kramfors kommun till en gemensam 

överförmyndarnämnd med Härnösand. Uppdraget ska beakta eventuella 

kvalitetsmässiga vinster samt ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 

för ett sådant samgående. 
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2 Överförmyndarnämndens uppdrag och verksamhet 

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak av att verka för att de 

individer som själva inte kan ta vara på sin rätt inte ska drabbas av 

rättsförluster. Detta sker genom att överförmyndarnämnden medverkar till 

att utse ställföreträdare där det är nödvändigt samt kontrollerar 

ställföreträdarens lämplighet och kompetens. En ställföreträdare kan vara en 

förmyndare, god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden ska utöva 

tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares hela verksamhet.1 

Överförmyndarnämnden har också ansvar att hitta lämpliga ställföreträdare, 

samt skall erbjuda ställföreträdaren den utbildning som bedöms nödvändig.2 

Överförmyndaren skall också redovisa uppgifter som är nödvändig för att 

Länsstyrelsen skall kunna föra statistik över överförmyndarens verksamhet.3 

2.1 Överförmyndarverksamheten i Kramfors- och Härnösands 

kommun 

Överförmyndarnämnden i Kramfors består idag av fem stycken ledamöter 

och fem stycken ersättare. Härnösands kommun har ingen nämnd utan de har 

istället en överförmyndare och en ersättande överförmyndare. Sedan 1 

januari 2022 ansvarar Härnösands kommun för överförmyndarverksamheten 

som tidigare bedrevs i Kramfors. Alla tjänstepersoner i verksamheten har 

Härnösands kommun som arbetsgivare.  

2.2 Förutsättningar för samverkan 

I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Kommunerna är fria att själva organisera sin 

överförmyndarverksamhet som man önskar. En förändring av 

överförmyndarens organisering får dock endast göras vid valår. Denna 

bestämmelse återfinns i föräldrabalken och utgår från att 

överförmyndarnämndens ledamöter, eller överförmyndaren, är 

förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige på fyra år.  

Traditionellt har det varit vanligt i kommunerna med en enskild politisk 

tillsatt överförmyndare. Efter 1975 års reform blev det möjligt för 

kommunerna att utse överförmyndarnämnder och sedan 2006 är det möjligt 

för flera kommuner att samverka i en gemensam överförmyndarnämnd.4 

Denna samverkansform är vanlig särskilt mellan mindre kommunen med 

geografisk närhet.  

I SOU 2021:36 ”Gode män och förvaltare – en översyn” från 2021 

uppmärksammas flera områden för förbättring och en rad förändringar för 

överförmyndarverksamhet föreslås. Generellt ser utredningen att 

                                                                 
1 16 kap 1 § föräldrabalken (FB) (1949:381) 
2 16 kap 18 § FB  
3 16 kap 19 § FB 
4 19 kap 16 § FB 
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kompentensen hos överförmyndarverksamheten måste höjas, t.ex. föreslås 

att det ska bli förbjudet för en kommun att ha en enskild överförmyndare och 

att nämnd ska bli den obligatoriska formen för beslutsfattande. 

Även om behovet av ökad kompetens i nämnder så pekar samtidigt 

utredningen på att överförmyndarverksamheten kommer få fler och mer 

komplexa uppgifter då de t.ex. föreslås att ta över beslutanderätt i ärenden 

om godmanskap som i dag prövas av domstol.5 

2.3 Det kommunala ansvaret 

Om beslut om gemensam nämnd fattas kommer respektive kommun ha kvar 

både inflytande och förpliktelser vilket regleras i kommunallagen. Frågan 

om ansvarsfrihet kommer att beslutas i både Härnösands- och Kramfors 

kommunfullmäktige. Lekmannarevisionen kommer ha samma möjlighet som 

tidigare till insyn i verksamheten. Möjligheten att interpellera till 

överförmyndarnämndens ordförande kommer finnas kvar precis som idag 

vid ett samgående även om ordförandeposten hamnar hos en förtroendevald 

från Härnösand. 

En gemensam nämnd kommer organisatoriskt att höra till den kommun som 

benämns värdkommun. Den kommun som inte är värdkommun har rätt att 

utse ledamöter och ersättare i nämnden. En gemensam nämnd är en egen 

myndighet, men inte en juridisk person. Nämnden kan därför inte ingå avtal 

eller liknande i eget namn utan måste agera för sina respektive huvudmäns 

räkning (Proposition 1996/97:105).  

Om arvode: Den som väljs till ledamot eller ersättare i en gemensam nämnd 

ska betraktas som förtroendevald i den kommun eller i den region som valt 

honom. Det är därför den kommunen eller den regionen som ska utge 

ekonomiska förmåner till den förtroendevalde. Regeln kan visserligen leda 

till att ersättningen till ledamöterna i den gemensamma nämnden blir olika 

beroende på vilken kommun de representerar. Principen om lika arvode för 

lika uppdrag inom en och samma kommun rubbas dock inte. 

2.4 Vinster med gemensam nämnd 

Överförmyndarnämnden är den nämnd tillsammans med socialutskottet som 

är mest regel och författningsstyrd och där ärendena styrs utifrån 

medborgarnas behov. En gemensam nämnd med Härnösand skulle öka 

antalet personer som är med och tar ansvar i myndighetsutövningen och det 

skulle kunna öka kompetensen bland de förtroendevalda genom att skapa en 

bättre plats för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. En större nämnd 

med bättre kompentens i sakfrågorna skulle också skapa bättre rättssäkerhet 

genom att ge människor i ett större område samma grund för beslut. 

Sårbarheten mot frånvaro minskar också med en större nämnd.   

                                                                 
5 SOU 2021:36 ”Gode män och förvaltare – en översyn” s. 40. 
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Den ekonomiska fördelningen mellan kommunerna regleras i 

samarbetsavtalet kring överförmyndarverksamheten (dnr: ÖFN 2022/1) och 

kommer inte påverkas av en gemensam nämnd. Den enda risken är en 

marginellt högre kostnad för reseersättningar – vilket i frågan får anses 

obetydlig.  

Rent organisatoriskt är det vanligast att den kommun som har huvudansvar 

för förvaltningen också är värdkommun för den gemensamma nämnden. Det 

skulle innebära att Härnösand blir värdkommun för en gemensam 

överförmyndarnämnd och nämndssammanträden kommer hållas där. Deras 

verksamhet tar över ansvaret som idag ligger på nämndsekreteraren i 

Kramfors med att ombesörja för handlingar till mötena, lokal, protokoll etc.  
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3 Förslag till förändrad organisation av 
överförmyndarnämnden i Kramfors kommun 

Vi föreslår att Kramfors bildar en gemensam överförmyndarnämnd med 

Härnösands kommun från och med 1 januari 2023 främst utifrån dessa 

argument: 

 Bättre förutsättningar för kompentensutveckling i nämndarbetet och 

därmed bättre kvalitet till invånarna i Kramfors- och Härnösands 

kommun. 

 Framtidssäkra nämndarbetet utifrån de ökade kraven som SOU 

2021:36 pekar mot. 

 Bättra förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt förvaltningsarbete 

som också skulle bidra till en effektivare förvaltning. 

Vi föreslår att en gemensam nämnd får 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Sammansättning byggs utifrån kommunernas invånarantal och kan beräknas 

enligt följande:  

Härnösands kommun 25 012 invånare.  

Kramfors kommun 18 005 invånare.  

25 012+18 005 = 43 017 

25 012/43 017 = 58 %  

18 005/43 017 = 42 % 

Med 7 ledamöter innebär detta att Härnösand får 4 mandat och Kramfors 3.  

Ordförande och vice ordförande i en gemensam nämnd utses av fullmäktige i 

den kommun som inrättat nämnden (se kommentaren till 6 kap. 21 § KL). 

Fullmäktige i värdkommunen kan utse en ordförande från en annan kommun 

men vanligast är att ordföranden kommer från värdkommunen. Detta kan 

också vara att föredra för att förenkla och effektivisera beredningsarbetet.  

Vi föreslår en särskild inkallelseordning för den gemensamma 

överförmyndarnämnden där en frånvarande ledamot från Kramfors i första 

hand ersätts av en förtroendevald från Kramfors. Om ingen ersättare från 

Kramfors finns tillgänglig ska denne ersättas av en förtroendevald från 

Härnösand med samma partitillhörighet i den mån det är möjligt.  

Enligt kommunallagen får överförmyndarnämndens organisation endast 

förändras till början av en ny mandatperiod vilket innebär att beslut i frågan 

om gemensam nämnd måste fattas av båda kommuner innan årets slut. De 

beslut som måste tas är ett fullmäktigebeslut om gemensam nämnd, ett 

fullmäktigebeslut om ett utvidgat samverkansavtal och ett fullmäktigebeslut 

om ett gemensamt reglemente för överförmyndarnämnden.  

När alla beslut om gemensam nämnd är fattade får nämnden tillsammans 

utarbeta och besluta om en arbetsordning där man klarlägger frågor om 

sammanträden, tid, plats, etc.  
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 Kommunstyrelsen 

 

Regional kulturplan för Västernorrland 2023–2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta bifogat remissvar till – Regional kulturplan för Västernorrland 
2023–2026. 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har av Region Västernorrland beretts möjlighet att 
senast den 24 juni 2022 yttra sig över remissversion för Regional kulturplan 

för Västernorrland 2023–2026.  

Föreslagen Regional Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 

Nämnden för hållbar utveckling fattade den 31 mars 2022 beslut om att 
fastställa remissversion av den nya regionala kulturplanen. 

Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan utgår från Förordningen 

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur. Region 
Västernorrland har sedan våren 2021 haft samråd, dialoger och samtal om 

den kommande kulturplanen med kulturskapare, civilsamhälle och 
kulturinstitutioner. 

Regionen vill främst ha synpunkter på ambitionsnivåer för föreslagna 

målområden, om de konst- och kulturområdesspecifika målen har tillräcklig 
bredd och styrning för genomförande av kulturplanen samt om något 

ytterligare perspektiv saknas. 

Efter remisshanteringen kommer dokumentet att fastställas av 
Regionfullmäktige. 

Bedömning 

Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 ska samla de gemensamma 

prioriteringar och målsättningar för hur vi i Västernorrland tillsammans vill 
arbeta för att utveckla kulturen under den kommande fyraårsperioden.  

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag 
som regionen ska fördela. 
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Att de regionala prioriteringarna har en direkt koppling till de kulturpolitiska 
målen blir därför viktiga. 

Då kulturplanen är del av Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, är 
det även av stor vikt att det blir tydligt i dokumentet hur kulturplanen bidrar 

till att uppfylla RUS visioner och målområden, då kulturplanen och dess 
prioriteringar utgör ett styrdokument vid hantering av anslag och tillfälliga 
stöd. 

Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår att 
kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till – Regional Kulturplan för 

Västernorrland 2023–2026. 

Beslutsunderlag 

Remissversion Regional kulturplan för Västernorrland 2023–2026.  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Anneli Kuusisto  
Utvecklare/strateg tillväxt 

Bilagor 

Remissvar från Härnösands kommun 

Remissversion Regional kulturplan för Västernorrland 2023–2026. 
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0611-34 80 00 vx 
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Remissvar Regional kulturplan för Västernorrland 2023–2026] 

Härnösands kommun har tagit del av remissutgåvan till Regional kulturplan 
för Västernorrland 2023–2026. 

Härnösands kommun värdesätter den process som föregått framtagandet av 

den remissversion som nu finns tillgänglig och att det nu ges tillfälle att 
medverka med ytterligare synpunkter. 

I inbjudan att inkomma med synpunkter önskar Region Västernorrland att 
särskilt beakta ett antal (3) frågeställningar. Nedan finns i punktform ett antal 
synpunkter vilka vi anser ska beaktas: 

1. Hur väl fångar de tre målområdena upp våra gemensamma 
ambitioner? 

 De nationella målen för kulturpolitiken är tydliga och med bra 
gränsdragningar mellan målen. Målen i den regionala 

kulturplanen bör formuleras med denna utgångspunkt och 
tillföras de mål som saknas i förslaget för regional kulturplan. 

2. Rymmer de konst- och kulturområdesspecifika målen tillräcklig 

bredd och styrning för genomförande av kulturplanen? 

 Inga synpunkter. 

3. Saknas något perspektiv i beskrivningen? 

 Det saknas en beskrivning om hur kulturplanen ska bidra till 
att uppfylla RUS vision och dess målområden. 

 Definiera i inledningen (läsanvisning) vad som avses med 
olika begrepp som används. T.ex. är det otydligt genom hela 
dokumentet vad som avses med konst och kultur och 
skillnaden mellan dessa. All konst är kultur men all kultur är 

inte konst. 

 Förstärk skrivningen kring barnperspektivet och lyft det till en 
högre nivå kopplat till de övergripande målen. 
Barnperspektivet behöver genomsyra hela dokumentet och på 

alla nivåer och alla verksamheter. 

 Det saknas koppling till fokusområdena barn och unga samt 
digital utveckling. Övriga fokusområden finns representerade. 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
mailto:regionaltillvaxt@rvn.se
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Dessa två fokusområden/aspekter är mycket viktiga och bör 
även de synas i målformuleringen. 

 I dokumentet finns endast angett Föreningsarkivet samt 
Näringslivsarkiv, det bör utvecklas med offentlig verksamhets 

arkiv. Den starka och nu än mer utvecklade koncentration av 
offentliga arkiv i Härnösand gör att det finns stora möjligheter 
för att utveckla området i ett tillväxt- och sysselsättnings-

perspektiv. t.ex. utökad forskning inom arkiv- och 
informationsvetenskap, den digitala transformationen och 

näringslivets möjligheter, kompetensutveckling och 
kvalitetsutveckling. 

 

Härnösands kommun anger nedan generella och specificerade 
synpunkter/korrigeringar som vi anser skulle förstärka angivna 

utvecklingsområden samt förbättra och tydliggöra innehållet i dokumentet.  

 

Sida Rubrik/stycke/rad Förslag till ändring/förtydligande 

3 2/2 Kolon och semikolon efter ”regionens kommuner” 

förvillar läsningen. Är det likhetstecken mellan att 
målsättningarna diskuterats i samverkan och att 
flernivåfinansiering kan uppnås?  

4 2 Barn och unga är framtidens utövare osv. men 

kultur för barn och unga är viktigt för den del av 
livet de befinner sig i just nu och inte endast för en 

framtida ”nytta”. 

4 Generellt  Tydliggör i ett tidigt skede vilka ni definierar i olika 
roller, konstnär, professionell utövare kulturaktör 

osv. 

4 3 Första meningen räknar upp olika aktörer som 
bidrar till kultur, nästa mening handlar om 
mottagarkapacitet för att utbudet ska nå ut. Kultur är 

men än utbud, ideella arrangörer är en del av 
mottagarledet, det blir en otydlighet i vad det avser. 

4  3, 5 m.fl. Kultur är utbud men omfattar också mer än utbud, 

ex eget skapande, bevarande osv. 

4 5 Konsten kan verka tillsammans med andra 
samhällsområden, men finns i första hand till för sin 

egen skull. 

4 Vilka är ”vi” Vi = Region Västernorrland Vi = gemensamma 
målsättningar i bred samverkan?  

5 1 Samfinansierade verksamheter har delat ansvar med 
flera. 

5 styrdokument Kulturmiljölagstiftningen saknas, lagstiftning inom 

andra områden finns nämnda. 

6  Kontrollera meningsbyggnader. 

7 1 Utveckla vad som inryms i begreppet tillgänglighet. 
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8 1 Målområden eller huvudmål och delmål?  

8 Stycke 3 Otydligt med konstpolitik och kulturpolitik. 

8 5 Aktörer inom kultur – utveckla, vad menas? 

9 3 I Västernorrland behöver vi samla kraft, utveckla 
hur. 

9 5 Tydligare roll och ansvarsfördelningen inom 

kulturområdet - utveckla, vad menas? 

9 6 Utveckla hur planen ska stärka barn och ungas 
jämlika tillgång till kultur (eller är tanken att det 

hittas under resp. konstområde?) 

9 6 Meningsbyggnad? Vi? 

9 7 Objektiv kunskap om vår historia? Finns det 
objektiv kunskap öht? 

9 Stycke 5 Förtydliga för förståelse ”tillgång till en bredd till 

kulturuttryck”. 

9 Stycke 7 ”Tillsammans” med diskrimineringsgrunderna, 
bytas ut mot ordet ”och”? 

10 Stycke 2, mening 1 Syftningsfel? 

10 Stycke 6, sista 

meningen 

Fler unga välja att bli konstnärer? Ersättas med 

”Kulturutövare”? 

16 punkt 1 Fler människor – än vad? 

12 Punkt 5 Verksamheterna- vilka verksamheter? De regionala, 
alla? 

17 Punkt 2 Stärkt yttrandefrihet i stf. fri åsiktsbildning? Inte 

samma sak. 

22 5 folkbildning Med folkbildning avses ”här”… annars ska 
biblioteken vara med 

24 Stycke 2 Regionbibliotek Västernorrland inte regional 
biblioteksverksamhet. 

 

 

Härnösands kommun 2022-05-31 

 

 

Andreas Sjölander  

Kommunstyrelsens ordförande  
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Hej! 
 
Vi vill härmed erbjuda er möjligheten att lämna synpunkter på remissversionen av Kulturplan för 
Västernorrland 2023-2026,  se bifogat missiv och remissversion. Du hittar också informationen på 
www.rvn.se/nykulturplan  
 
Vi har valt att rikta utskicket till officiella e-postbrevlådor hos respektive organisation/myndighet (d v s. 
info-adress, registratur eller diarium).  I vissa fall, där officiell e-postadress saknas, går remissförfrågan 
direkt till en personlig e-postadress. Om du som tar emot remissförfrågan ser att en annan 
kontaktperson bör samordna ert remissvar hoppas vi att få din hjälp att skicka underlaget vidare. 
 
Frågor kring framtagandet av Kulturplan för Västernorrland och remisshanteringen kan ställas till Sofia 
Lundin (sofia.lundin@rvn.se) eller Elin Torestad (elin.torestad@rvn.se)   
 
Vi önskar era inspel senast 24 juni 2022. Remissvaren ska skickas via mejl till 
region.vasternorrland@rvn.se, eller via post till Region Västernorrland, 871 85 Härnösand. Märk med 
diarienummer: 21NHU202, ”Synpunkt på remiss”. 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Oldenmark, kulturchef 
Sofia Lundin, kultursamordnare 
Ritha Jonsson, kulturstrateg 
Elin Torestad, kulturstrateg 

http://www.rvn.se/nykulturplan
mailto:sofia.lundin@rvn.se
mailto:elin.torestad@rvn.se
mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 
 Storgatan 1 +4661180000 kultur.regional-utveckling@rvn.se 

871 85 Härnösand Härnösand   

 

Remissförslag ny Regional kulturplan för Västernorrland 
2023–2026 
Härmed inbjuds ni att inkomma med synpunkter på remissversion av ny Kulturplan för 

Västernorrland. Nämnden för hållbar utveckling fattade den 31 mars 2022 beslut om att 

fastställa remissversion av den nya regionala kulturplanen.  

Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan utgår från Förordningen (2010:2012) om 

fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur. Region Västernorrland har sedan våren 

2021 haft en rad samråd, dialoger och samtal om den kommande kulturplanen med 

kommuner, kulturskapare, civilsamhälle och kulturinstitutioner. Föreliggande remissversion 

vilar på resultaten av denna samverkan. 

I den färdiga versionen av kulturplanen planeras kompletteringar i form av textrutor med 

faktauppgifter om nyckelaktörer och samverkansparter. Bilagor med de regionala 

kulturverksamheternas årliga prioriteringar, ekonomisk redogörelse samt 

kulturplaneprocessens dialoger och möten kommer att biläggas den färdiga versionen. 

Kulturområdenas övergripande mål kompletteras med hjälp av årliga prioriteringar, vilka 

också kommer att återfinnas i den framställan som Region Västernorrland gör till 

statsbidragsansökan. Denna framställan ska uppdateras årligen och biläggs kulturplanen 

digitalt.  

 

Vi vill i första hand ha synpunkter på: 

• Hur väl fångar de tre målområdena upp våra gemensamma ambitioner? 

• Rymmer de konst- och kulturområdesspecifika målen tillräcklig bredd och 

styrning för genomförande av kulturplanen? 

• Saknas något perspektiv i beskrivningen? 

Om ni ser behov av ändringar/kompletterande skrivningar utöver ovanstående frågor tar vi 

gärna emot konkreta förslag till slutversion av Kulturplan för Västernorrland. Vill du lämna 

svar på ett specifikt avsnitt, ange då rubriken på avsnittet. Remissvar ska vara Region 

Västernorrland till handa senast den 24 juni 2022. Remissvaren ska skickas via mejl till 

region.vasternorrland@rvn.se, eller via post till Region Västernorrland, 871 85 Härnösand. 

Märk med diarienummer: 21NHU202, ”Synpunkt på remiss”. 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se


 

 

 

 

  

 Datum Dnr Sida 

 2022-03-31 21NHU202 2(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
 Storgatan 1 +4661180000 kultur.regional-utveckling@rvn.se 
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Efter perioden sammanställer och behandlar Region Västernorrland inkomna synpunkter. 

Efter remisshanteringen kommer Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 att fastställas av 

Regionfullmäktige. 

 

 

Hans Backlund 

Ordförande Nämnden för Hållbar Utveckling 

Maria Oldenmark  

Enhetschef, Kultur- och bildning 



 

 

Arbetsmaterial  Handläggare 

 
  Maria Oldenmark 

Elin Torestad 
Sofia Lundin 
Ritha Jonsson 

 

 

 

 

 

Kulturplan för Västernorrland  
2023-2026 

Remissversion 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Datum Dnr Sida 
 2022-03-31 21NHU202 2(24) 

 

 

 

 

 
 

Utgångspunkter 3 

Vad är en regional kulturplan? 3 

Tidigare planer och processen 3 

Vilka är vi? 4 

Styrdokument 5 

Nationella kulturpolitiska mål 5 

Förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 5 

Regional utvecklingsstrategi 6 

Regionplan ”Liv, hälsa och hållbar utveckling” 6 

Målområden 8 

I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella 

infrastrukturen och det professionella skapandet 8 

I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla 9 

I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i 

samhällsutvecklingen 10 

Principer och verktyg 12 

Konst- och kulturområden 13 

Scenkonst 13 

Kulturarv, museer och arkiv 14 

Biblioteksutveckling, läs- och litteraturfrämjande 16 

Bild- och form 17 

Film och rörlig bild 18 

Hemslöjd, slöjd och konsthantverk 18 

Spelkultur 19 

Genomförande och uppföljning 20 

Regionala uppdrag och anslag 20 

Samverkan 20 

Viktiga samverkansformer 20 

Kartläggningar 21 

Begrepp och definitioner 22 



 
 

 Datum Dnr Sida 
 2022-03-31 21NHU202 3(24) 

 

 

 

 

 

Utgångspunkter 

Vad är en regional kulturplan?  

Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga 

om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de 

nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan 

finansiering av verksamheterna. Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas 

i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det 

civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som 

regionen ska fördela. (SFS 2010:2012). Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 samlar 

gemensamma prioriteringar och målsättningar för hur vi i Västernorrland tillsammans vill 

arbeta för att utveckla kulturen under den kommande fyraårsperioden. 

 

Genom att kulturplanen och de gemensamma målsättningarna tagits fram i bred samverkan med 

bland andra regionens kommuner: professionella kulturskapare; regionala kulturverksamheter 

och civilsamhället, kan kulturplanen verka för en flernivåsamverkan och möjliggöra insatser 

som medfinansieras från både lokal, regional och nationell nivå. Kulturplanen och dess 

prioriteringar utgör även ett styrdokument vid hantering av regionala anslag och tillfälliga stöd. 

 

Kulturplanen har två målnivåer – tre övergripande målområden som visar på hur vi tillsammans 

kan skapa förflyttning, samt strategiska målsättningar inom varje konst- och kulturområde. 

Under avsnittet ”Principer och verktyg” beskrivs arbetssätt hur vi gemensamt ska nå målen. 

Planen avslutas med ett kapitel om genomförande och uppföljning, här finns även viktiga 

samverkansformer. Till planen biläggs de regionala kulturverksamheternas årliga 

prioriteringar, ekonomibilaga och en lista över dialogprocessen. 

 

Tidigare planer och processen  
Uppdraget från nämnden för hållbar utveckling inför den nya kulturplanen är att utgå från alla 

de tre kulturpolitiska målen samt att skapa en kortfattad och strategisk kulturplan med 

övergripande målsättningar och tydliga prioriteringar i samråd med samverkansparter. Vi har 

under kulturplaneprocessen strävat efter en bred delaktighet och förankring. 

 

Kulturplaneprocessen började under försommaren 2021 och fortsatte under hösten med 

insamling av information och dialoger. Vi genomförde dels klusterdialoger inom de olika konst- 

och kulturområdena där vi sammanförde civilsamhället, folkbildningen och konstnärer samt 

förtroendevalda och tjänstepersoner från regionen, kommunerna, de regionala 

kulturverksamheterna och länsstyrelsen, dels dialoger med utpekade områden som kulturella 

och kreativa näringar, tillgänglighet och nationella minoriteter samt en rad djupintervjuer med 

utvalda företrädare från olika delar av kulturens infrastruktur. Ett flertal inspel till kulturplanen 

har även kommit via webbsidan. Under vintern fokuserade kulturplaneprocessen på 
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identifiering av gemensamma prioriteringar samt återkoppling och förankring med 

samverkansparter inför skrivandet av remissförslaget till kulturplan.  

 

I dialogerna har det framgått att det i Västernorrland är viktigt att barn och ungas delaktighet 

och tillgång till kultur beaktas. Barn och unga är både framtidens utövare, arrangörer och 

publik. Kommunala strukturer och närvaron av regional kultur i hela regionen är viktiga för 

barn och ungas jämlika tillgång till kultur.  

 

I kulturens ekosystem är kulturaktörer, professionella utövare, ideella arrangörer, publiken och 

skolan beroende av varandra och oumbärliga för ett Västernorrland rikt på kultur. Det måste 

finnas en mottagarkapacitet i hela Västernorrland för att utbudet ska nå ut, ofta utgörs den av 

ideella arrangörs- och husägandeföreningar.  

 

Kulturaktörer är en förutsättning för att de professionella utövarna ska kunna bli anlitade, verka 

och utvecklas samtidigt som konstnärerna är en förutsättning för att skapa innehåll – konsten. I 

dialogerna har också de professionella utövarnas förutsättningar lyfts samt hur viktiga de 

regionala kulturverksamheterna betyder för att det ska finnas arbetsmöjligheter, förutsättningar 

för möten med kultur samt ett kvalitativt utbud i hela Västernorrland.  

 

Om kulturen ska kunna verka som en dynamisk, utmanande och obunden kraft behöver den fritt 

kunna spegla och utforska olika företeelser. Det kan innebära samhällskritik och perspektiv som 

kan provocera. Ett oberoende kulturliv är en nödvändighet för att vi ska ha ett brett och 

kvalitativt kulturutbud. Vi ser därför att kulturpolitikens uppgift är att skapa goda 

förutsättningar för kulturen och konsten. Kultur med spets och hög konstnärlig kvalitet 

motsvarar grundforskning eller innovation som driver utvecklingen framåt. Därför behöver vi 

också stärka möjligheterna för nyskapande kulturuttryck så att konsten kan verka tillsammans 

med andra samhällsområden och politikområden. 

Vilka är vi? 

Region Västernorrland har ett ansvar för samverkansmodellens genomförande i Västernorrland. 

I ansvaret ingår att ta fram gemensamma prioriteringar, fördela medel och följa upp. 

Målområden, principer och verktyg samt strategiska mål kopplat till konst- och kulturområden 

har tagits fram i bred samverkan och måluppfyllelsen ligger därför på ett flertal aktörer i 

Västernorrland. Region Västernorrland har sedan kultursamverkansmodellens införande haft 

en stark närvaro av statlig finansiering, vilket har skapat goda förutsättningar för fortsatt 

utveckling.  

 

Kulturenheten utgör tillsammans med regionens tre folkhögskolor Kultur och 

bildningsverksamheten, som är en del av Regional utveckling. Här arbetar vi för tillgänglig 

kultur i hela regionen. Tillsammans verkar vi för livslångt lärande, tillgång till konstnärliga 

utbildningar och goda förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer samt ett demokratiskt 

samhällsbygge. Inom Kulturenheten ryms regional kultur- och kulturarvsutveckling, 

konststrategisk verksamhet, konstnärlig gestaltning och regional biblioteksverksamhet, 
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inklusive litteraturutveckling och tillgängliga nyheter. Genom samfinansierade verksamheter 

ansvarar vi även för regional scenkonst, regional museiverksamhet samt film och- 

hemslöjdsfrämjande verksamhet.  

Styrdokument 

Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen och förordningen (2010:2012) om 

fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Region Västernorrland har i sin 

roll som utvecklingsansvarig aktör tagit fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för 

perioden 2020-2030. Tillsammans med Region Västernorrlands regionplan och kulturpolitisk 

policy är RUS utgångspunkt för arbetet. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland och 

Regional biblioteksplan är aktiva delar i kulturplanen. Utöver detta relaterar kulturplanen till 

gällande lagstiftning inom museiområdet och bibliotek samt diskrimineringslagstiftningen, 

Agenda 2030 och barnkonventionen. Enligt lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 

och utveckla sin kultur i Sverige. Sedan 2011 anges även i regeringsformen (1 kap, 2§) att det 

samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska 

främjas. 

Nationella kulturpolitiska mål 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor; 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse; 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas; 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan; 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 

Genom medlen inom kultursamverkansmodellen ska regionen ansvara för att bidragsgivningen 

enligt förordningen främjar en god tillgång för länets invånare till 
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 

2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, 

3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 

4. professionell bild- och formverksamhet, 

5. regional enskild arkivverksamhet, 

6. filmkulturell verksamhet, och 

7. främjande av hemslöjd. 
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Regional utvecklingsstrategi 

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) innehåller långsiktiga 

målsättningar och prioriteringar för att regionen ska utvecklas på ett hållbart sätt. Visionen utgår 

från ett Västernorrland där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans 

skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - 

i dag och i framtiden. Kulturplanen är en del av den regionala utvecklingsstrategin och ska bidra 

till att uppfylla strategins vision och dess målområden: 

 

2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv 

2030 arbetar vi på en enad front för att påverka nationell- och EU-nivå inom en rad olika 

politikområden för att skapa rätt förutsättningar för utveckling och tillväxt i Västernorrland. Vi 

har ett konkurrenskraftigt, innovativt och kreativt näringsliv och kulturliv som speglar 

mångfald och jämlikhet stärker Västernorrland i ett nationellt och globalt perspektiv. 

 

2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka 

2030 har våra städer och landsbygder utvecklats och är välmående. Social sammanhållning 

samt god och jämlik hälsa är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Utvecklingen av 

klimatsmarta samhällen, där vi värnar och tillgängliggör våra kulturmiljöer, bidrar till attraktiva 

boendemiljöer och fler besökare. Vi välkomnar människor till Västernorrland och genom vår 

ökade attraktivitet flyttar fler människor till vår region och fler väljer att bo kvar. Ett rikt 

förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa och bidrar till länets 

attraktionskraft som besöksmål. 

 

2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa 

2030 erbjuder Västernorrland ett innovativt klimat och en mycket attraktiv miljö för hållbara 

företag och organisationer som genererar tillväxt och sysselsättning. Insatser för 

entreprenörskap och en tydlig stödstruktur bidrar till en mångfald av företag och företag på lika 

villkor har möjlighet att bidra till en hållbar tillväxt. Företagande och entreprenörskap i alla 

branscher, från tillverkningsindustri och gröna näringar till tjänstesektor, besöksnäring och 

kulturella och kreativa näringar ska gemensamt kunna bidra till fler arbetstillfällen och ökad 

sysselsättning. 

 

Kulturplanen ingår i en struktur inom RUS som innefattar målsättningar utifrån Agenda 2030 

och ett antal kopplade strategier, planer och program som exempelvis Region Västernorrlands 

kulturpolicy. 

Regionplan ”Liv, hälsa och hållbar utveckling” 

Region Västernorrland samarbetar nära med andra samhällssektorer för att skapa ett 

konkurrenskraftigt, innovativt och kreativt närings- och kulturliv som bidrar till hållbar tillväxt 

för länet.  

 

Region Västernorrland vill erbjuda tillgänglig och kvalitativ kultur-, konst- och 

biblioteksverksamhet för alla. De regionala kulturverksamhetsområdena ska vidareutvecklas 
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och vara tillgängliga i hela länet. Region Västernorrland är en aktiv och drivande part i olika 

samfinansierade kulturverksamheter som ger länets invånare möjligheter att uppleva en 

mångfald av olika kulturyttringar. 
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Målområden 
I dialogprocessen har vi samlats kring tre målsättningar som beskriver hur vi kan arbeta 

tillsammans för ett Västernorrland.  

• I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella 

infrastrukturen och det professionella skapandet  

• I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla 

• I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i 

samhällsutvecklingen 

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

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd är viktiga principer för den offentligt finansierade 

konsten och kulturen. Det innebär bland annat att främja kulturens oberoende ställning samt 

sakkunskap vid konstnärligt urval.  
 

Genom att utveckla en strategisk och kompetent konstpolitik skapar vi goda förutsättningar för 

professionella kulturutövare, kulturella och kreativa näringar och ett levande kulturutbud i hela 

regionen. För att säkerställa goda förutsättningar behöver vi stärka kunskapen kring arvoden, 

kollektivavtal inom kultursektorn och upphovsrättsliga frågor. Därför behöver vi i 

Västernorrland tillsammans verka för goda villkor för kulturellt, konstnärligt och kreativt 

skapande. 

 

Vi vill skapa goda förutsättningar för produktion av kultur med hög konstnärlig kvalitet, och 

möjligheter för breddat deltagande så att fler får tillgång till kultur som ett sätt att uttrycka sig. 

Vi vill även gynna nyskapande initiativ med relevans för fler, som ifrågasätter normer. Ett 

normkritiskt synsätt utmanar traditionella tankesätt och bidrar till kreativ och demokratisk 

utveckling. 

 

Det kulturpolitiska ansvaret delas mellan kommunerna, regionerna och staten. En långsiktig 

offentlig finansiering är en förutsättning för en stark kultursektor. Genom verksamhetsstöd till 

kulturområdet och samverkan med aktörer inom kultur vill vi främja jämlik tillgång till konst, 

kultur, kunskap samt fri åsiktsbildning. Vi vill även främja konstnärlig verksamhet och 

kulturutbud genom stöd och goda produktionsmöjligheter.  

 

För fortsatt konstnärlig utveckling och kontinuerligt lärande behövs stöd till 

utbildningsmöjligheter och utbyten inom och utom regionens gränser. Tillgång till konstnärliga 

utbildningar och samverkan med akademi och forskning är viktiga faktorer för utveckling. 

Samverkan och utbyten över gränserna kan både stärka arbetsmöjligheterna och utveckling med 

spets inom olika konst och kulturområden.  

 

Kulturens infrastruktur består av en mångfald av aktörer. För att utövare ska kunna verka och 

synas i Västernorrland behövs mötesplatser, plattformar och scener för samtida konst och 
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kultur. Konstnärer och regionala kulturverksamheter fungerar som kulturens motorer och ger 

arbetstillfällen och synlighet.  

 

Utöver producentledet och konstnärsrollen, behövs en mottagarkapacitet för att kulturen ska nå 

ut till sin publik. Här spelar ideella kulturföreningar, professionella arrangörer och offentliga 

aktörer en viktig roll för ett tillgängligt kulturutbud. Vi behöver aktörer som verkar för ett 

mångfacetterat kulturliv där det finns utrymme för såväl spets och experimentell verksamhet 

som bredd.  

 

I Västernorrland behöver vi samla kraft och stärka aktörer för att växla upp lokala, regionala, 

nationella och internationella initiativ och stödmöjligheter. 

I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla 

Kulturlivet i Västernorrland ska engagera invånarna och främja allas möjligheter att skapa, 

berätta, uttrycka sig och sin åsikt.  

 

Kulturens förutsättningar att nå ut vilar på en mängd aktörer inom offentlig förvaltning, 

civilsamhälle och näringsliv. För att skapa jämlik tillgång till kultur i Västernorrland behövs 

samverkan kring resurser och en tydligare roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet. 

 

Barnkonventionen ger alla barn rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet och främjar 

lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Möten med kultur och estetiska 

lärprocesser kan bidra till att fler elever når utbildningsmål och sin fulla potential. Vi vill verka 

för barn och ungas eget skapande, delaktighet och likvärdig tillgång till en bredd till 

kulturuttryck, både i skolan och på fritiden. Vi vill samverka för en långsiktig kulturpolitik som 

bidrar till likvärdig tillgång till kultur för unga.  

 

Aktörer inom kultur och bildning verkar tillsammans för livslångt lärande, delaktighet i 

samhället och minskat utanförskap. Tillgång till objektiv kunskap om vår historia och samtid 

är en förutsättning för fri åsiktsbildning och ett demokratiskt samhälle. Genom 

biblioteksverksamhet, aktiv förvaltning av museisamlingar och arkiv tillgängliggörs viktigt 

källmaterial. Ett kontinuerligt berättande och kunskapsbyggande med grund i forskning ska 

pågå, i samverkan med civilsamhälle och offentliga aktörer. 

 

Vi vill verka för breddat deltagande i kulturlivet. Sociala klyftor och geografi får, tillsammans 

med diskrimineringsgrunderna, inte minska möjligheterna till det egna skapandet eller 

möjligheter att nås av offentligt finansierad kultur. Vi vill också stärka närvaro och deltagande 

i kulturlivet för de nationella minoriteterna och urfolket samerna.  

 

Vi vill fortsatt möta kultur fysiskt, men digitala verktyg kan öka delaktigheten och ge rum för 

fler och fördjupade berättelser. Vi behöver fortsatt utveckla den digitala kompetensen för en 

jämlik tillgång till information och kunskap samt för möjlighet till eget skapande och 
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deltagande i konst- och kulturlivet. Kulturaktörerna behöver fortsatt stärka kompetensen inom 

digital förmedling och tillgängliga produktioner. 

 

Vi vill bygga kompetens och kapacitet för utveckling tillsammans med civilsamhällets 

kulturaktörer. För att den kultur som produceras i Västernorrland ska nå sin publik behöver vi 

ett starkt arrangörsled. De ideella arrangörerna, särskilt utanför tätorterna, är en viktig del av 

kulturens infrastruktur. Vi vill utveckla en kulturpolitik som stärker arrangörerna och 

mottagarkapaciteten i samverkan med kommunerna, kulturaktörerna och civilsamhället.  

 

Vi vill att västernorrlänningarna ska få möjlighet att möta alla konstformer, även dem med 

svagare regional infrastruktur. Genom att höja kunskapen och samverka kan vi synliggöra fler 

kulturuttryck.  

I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark 
roll i samhällsutvecklingen  

I Västernorrland arbetar vi för ett kulturliv som präglas av demokratiska värden. Jämlikhet, 

jämställdhet och interkulturell dialog behövs för ett dynamiskt kulturliv. Vi ser också de goda 

effekter som konst- och kulturuttryck har för samhällsutvecklingen.  

 

För en hållbar regional utveckling i Västernorrland ska Agenda 2030 och de tre 

hållbarhetsperspektiven, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, beaktas. Kulturens förmåga att 

gestalta frågeställningar, ge perspektiv, påverka attityder och stimulera engagemang kan bidra 

ett mer hållbart samhälle.  

 

För att kulturpolitiken ska kunna samspela på lokal, regional, nationell som internationell nivå 

har vi behov av ett gemensamt kunskapsbyggande. En gemensam helhetssyn och samverkan 

mellan det fria kulturlivet, civilsamhället, offentliga organisationer och näringslivet behövs. 

 

Det är viktigt att kultur värdesätts och resurssätts inom alla samhällssektorer samt att kunskap 

om kulturens förutsättningar ökar hos andra politikområden. För att säkra ett framtida 

kulturutbud behöver vi professionella kulturskapare. Grundskolan, kulturskolan och estetiska 

program inom gymnasieskolan skapar tillsammans med folkbildningen en grogrund för 

kommande generationers konstnärer, arrangörer och publik. För att fler unga ska välja att bli 

konstnärer behöver vi stärka tillgången till konstnärliga utbildningar och tillgången till kultur i 

skolan.  

 

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är företag som har kulturskapande och kreativitet som 

affärsidé. Aktörer inom KKN är del av ett ekosystem som tillsammans har förmåga att lösa 

samhällsutmaningar. För fler livskraftiga företag inom KKN krävs samverkan mellan 

politikområdena kultur och tillväxt. Vi vill främja kunskapsbyggande, gränsöverskridande 

initiativ och nätverk mellan KKN-aktörer. För att främja utvecklingen inom KKN bör koppling 

mellan forskning, innovation och kultur stärkas. Vi ser ingen motsättning i att lyfta kulturdriven 
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tillväxt, förnyelse och innovation bland KKN-företag samtidigt som vi står upp för konstens 

egenvärde. 

 

Kulturen spelar en stor roll för besöksnäringen och är en resurs för hållbar regional utveckling. 

Vi vill samverka kring initiativ som bidrar till Västernorrland som en kulturregion som fler 

besöker, bor i och är stolta över. Vi vill därför arbeta för att stärka samverkan mellan KKN och 

besöksnäringen. 
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Principer och verktyg  
➢ Vi behöver vara öppna för nya initiativ och samverkan som gynnar hela regionen 

eftersom människor engagerar sig på nya sätt kring viktiga frågor.  

➢ Kompetensbyggande och omvärldsbevakning är vägledande vid beslut.  

➢ Effektiva och strategiska samverkansformer är en förutsättning för att nå 

målsättningarna.  Befintliga samverkansstrukturer, nätverk och uppdrag ska ses över 

och utvecklas kontinuerligt för att nå sina syften.  

➢ Gemensam planering och årliga prioriteringar tas fram i olika samverkansorgan. Mål 

och prioriteringar behöver utvärderas i samverkan eftersom kulturplanens 

genomförande vilar på flera organisationer, institutioner samt ideella aktörer. Vi vill 

utveckla smartare samverkan med delade resurser och kompetens. 

➢ Verksamheterna behöver kunna planera långsiktigt och prioritera sitt grunduppdrag och 

överenskommen utveckling.  

➢ Utvecklingsprojekt och initiativ möjliggör ökad kunskap och metodutveckling. Om 

permanent verksamhet ska etableras bör det finnas en plan för implementering. 

➢ Genom gemensamma finansieringsmodeller och överenskommelser skapas hållbara 

resurser.  

➢ För att växla upp medel i projekt och satsningar samverkar vi på flera nivåer och skapar 

förutsättningar för kulturaktörer att ta del i större utlysningar av medel på lokal, 

regional, nationell och EU-nivå.  

➢ Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi bidra med ett verktyg för 

konstnärlig utveckling, ökad delaktighet och tillgänglighet. Vi behöver fortsatt utveckla 

den digitala kompetensen för en jämlik tillgång till information och kunskap samt för 

möjlighet till eget skapande och deltagande i konst- och kulturlivet. Kulturaktörerna 

behöver fortsatt stärka kompetensen inom digital förmedling och tillgängliga 

produktioner.  
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Konst- och kulturområden 
Inom varje konst- och kulturområde återfinns gemensamma strategiska målsättningar som 

tagits fram i bred samverkan. Ansvaret för genomförandet av målen vilar därför på alla 

Västernorrlands kulturaktörer.  

Scenkonst 

Scenkonstområdet omfattar flera uttryckssätt, vilka i denna kulturplan är indelade i cirkus-, 

dans-, musik- och teaterverksamhet. Scenkonstområdet vilar på två ben där professionell och 

ideell verksamhet utgör varsitt och fungerar som en tillgång och resurs för varandras 

verksamhet och engagemang. I Västernorrland finns flera starka aktörer inom området, både på 

professionell och ideell nivå.  Detta skapar förutsättningar för att erbjuda en bra balans mellan 

spets och bredd. Scenkonst bidrar till platser för samtal och möten och kan verka på flera nivåer 

av tillgänglighet, bland annat genom att kunna vara språklöst. Därför är det viktigt att scenkonst 

främjas och är tillgängligt för alla, för utövande, medskapande, eget skapande och befintlig och 

ny publik i hela länet där barn och unga är en prioriterad målgrupp. 

 

Riksteatern Västernorrland (RTY) är en ideell förening inom den nationella folkrörelsen 

Riksteatern. RTY är en resurs för all professionell scenkonst i Västernorrland, såväl för barn 

som vuxna.  RTY är ett samverkansorgan och en resurs för regionen riksteaterföreningar, 

kommuner, skolor, bibliotek och andra arrangörer. Uppgiften är att medverka till att samordna 

scenkonsten i regionen. Samverkan med olika parter är nödvändiga för att kunna genomföra 

befintliga uppdrag och utvecklingsprojekt. 

 

Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls Kommun som 

tillsammans med Kulturrådet finansierar grunduppdraget. Bolaget ska bedriva och organisera 

professionell verksamhet inom musik-, teater-, dans- och filmkonstområdet. Kreativitet, 

mångfald och kvalitet ska prägla bolagets verksamhet. Scenkonst Västernorrlands prioriterade 

målgrupp är barn och unga. Bolaget bedriver en omfattande skapande verksamhet på fritiden 

och är den ledande aktören för scenkonst och film i skolan i länets alla kommuner. Film 

Västernorrlands verksamhet beskrivs under rubriken Film och rörlig bild. 

 

Norrdans är ett internationellt danskompani som arbetar med innovation och normkreativitet 

inom samtida dans och koreografi. Genom kommunalförbundet Norrlands nätverk för 

Musikteater och dans (NMD) har kompaniet även ett uppdrag att turnera främst i de fyra 

norrlänen men även nationellt och internationellt. Kompaniet driver ett brett utbud av 

pedagogiska aktiviteter som introducerar barn, ungdomar och vuxna till dans och rörelse. Hos 

Norrdans finns även Västernorrlands danskonsulent, en regional resurs med uppdrag att stärka 

och utveckla dansområdet i länet.  

 

Musik Västernorrland arbetar för och med musiklivet i hela länet. Verksamheten inrymmer 

Nordiska Kammarorkestern och en turnéverksamhet för frilansmusiker inom genrer som jazz, 

konstmusik och folk- och världsmusik. Nordiska Kammarorkestern sprider västerländsk 

konstmusik till länets medborgare och samarbetar med världsartister och skapar crossover-
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konserter. Ungdomsensembler och mötesplatser för unga musiker är en viktig del av Musik 

Västernorrlands främjande arbete. 

 

Teater Västernorrland är länets egen teater och producerar en varierad repertoar av hög 

konstnärlig kvalitet för barn, unga och vuxna. Teatern har en fast skådespelarensemble och ett 

helt hus fyllt med ateljéer och verkstäder. Teatern bedriver en omfattande skolverksamhet, ger 

stöd till amatörteaterföreningar och erbjuder aktiviteter på fritiden. 

 

2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• scenkonsten når fler människor när vi verkar för breddat deltagande och bygger 

relationer med ny publik; 

• arrangörsled och mottagarkapacitet är starka i hela Västernorrland och 

scenkonsten når ut till fler; 

• utbyten och samverkan på regional, interregional, nationell och internationell 

nivå bidrar till bredd och utveckling  

• barn och unga har jämlik tillgång till eget skapande och professionellt 

kulturutbud i hela Västernorrland; 

• nyskapande uttryck, konstnärlig kvalitet och en bredd av genrer och 

kulturuttryck främjas;  

• möjligheterna för professionella kulturskapare inom scenkonst att verka och 

utvecklas i Västernorrland är goda; 

• tillgång till ett professionellt utbud i hela länet möjliggörs genom återväxt och 

god kompetensförsörjning inom scenkonstområdet;  

• möten mellan professionella och ideella aktörer möjliggör en scenkonst med både 

bredd och spets.  

 

Kulturarv, museer och arkiv 

Västernorrland har en mångfald av fantastiska kulturmiljöer och ett rikt kulturarv som genom 

att de bevaras, används och utvecklas bidrar till ett hållbart samhälle. Kulturarvet, där 

kulturmiljöer ingår, omfattar ett stort tidsspann och sätter människan i ett historiskt 

sammanhang. Gemensamt utgör de samhällets kollektiva minne och är av betydelse för historia, 

nutid och framtid. Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck av mänsklig 

aktivitet genom tiderna. Kulturmiljö handlar om hela den av människan påverkade och formade 

fysiska miljön. Kulturarvet har en stark basstruktur i Västernorrland och är levande och under 

ständig förändring. 

 

Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har i bred samverkan och i samråd 

med kulturarvsaktörer och kommunerna i länet tagit fram ett strategiskt kulturarvsprogram för 

2021-2024. Programmet utgör riktlinjen för det regionala arbetet med kulturarv under 

planperioden. Målen i programmet understryker den demokratiska värdegrunden som hela 
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programmet vilar på samt idén om ett tillgängligt och attraktivt kulturarv. 

Hållbarhetsperspektivet ska vara centralt i arbetet.  

  

I Västernorrland arbetar många aktörer och organisationer med kulturarvsutveckling på 

institutionell och civilsamhällesnivå.  Region Västernorrlands kulturarvsstrateg arbetar 

främjande och utvecklande med kulturarvet i länet tillsammans med andra kulturarvsaktörer.  

Tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland arbetas strategiskt för att uppnå målen i 

kulturarvsprogrammet. 

 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland är den regionala institutionen för 

kultursamverkansområdet ”Museer och museernas kulturmiljöarbete” i Västernorrland. 

Uppdraget genomförs under det publika namnet Västernorrlands museum. Huvuduppdraget är 

att bevara och förmedla länets kulturarv, genom kunskapsuppbyggnad, samlingsförvaltning, 

samverkan med kunskapsinstitutioner och genom förmedling – utställningar, program och 

annan publik verksamhet. Stiftelsen äger flera kulturhistoriska miljöer i länet och har ett 

regionalt upptagningsområde för verksamheten inom framförallt kulturarv och kulturmiljö. 

Museibyggnad med magasin och Murberget friluftsmuseum finns i Härnösand. Visionen för 

Västernorrlands museum är att vara den självklara mötesplatsen för dialog och kunskap om 

länets historia, samtid och framtid. Med mötesplats avses då alla kontaktytor museet har med 

omvärlden – i samverkan med civilsamhälle, professionell kultur och näringsliv, i möte med 

folkbildning och akademi, besöksnäring och upplevelser.  

 

Region Västernorrland och Härnösands kommun är stiftelsebildare för Stiftelsen Länsmuseet 

Västernorrland och står tillsammans med Kulturrådet för huvudfinansieringen. Stiftelsen är en 

anslagsstiftelse med uppdrag att bedriva regional museiverksamhet och museernas 

kulturmiljöarbete samt hemslöjdsfrämjande. Museet är också en viktig och oberoende arena för 

samtidskultur och samtidskonst.  

 

Föreningsarkivet Västernorrland är den institution i länet som ansvarar för föreningslivets 

kulturarv. Detta görs bland annat genom att samla in och inventera arkiv, uppsökande 

fältverksamhet, vård och registrering samt forskarservice och annan utåtriktad verksamhet.  

Föreningsarkivet verksamhet omfattar hela Västernorrland, arkiven ligger i Sundsvall och 

Härnösand.  

 

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra 

och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och norrländskt näringsliv. 

Huvuduppgifterna är att samla in och ta hand om företagsarkiv, att lämna kvalificerade 

arkivtjänster åt företagen och att främja forskningen på företagsarkiv och utgöra ett 

samverkansorgan mellan näringslivet och de vetenskapliga institutionerna. 
 

2026 ska Västernorrland vara en plats där: 
• kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och 

kulturella medvetenhet stärks; 

• kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla; 
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• kulturarvet är en resurs för hållbar utveckling; 

• alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet; 

• hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats 

genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv; 

• museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri 

åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet; 

• kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och 

ideella sektorn, högskola och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv; 

• kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och 

genom dialog, delaktighet och medskapande. 

 

Biblioteksutveckling, läs- och litteraturfrämjande  

Regionbibliotek Västernorrland har i uppdrag att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Regionbibliotek 

Västernorrland ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, och ska såsom en del av det 

allmänna biblioteksväsendet bidra till att biblioteksverksamhet, information och litteratur är 

tillgänglig för alla. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med funktionsnedsättning, 

samt åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Barn 

och unga är särskilt prioriterade.   

 

Regionbibliotek Västernorrland består av tre delar. Biblioteksutveckling Västernorrland ska 

främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 

verksamma i länet, och samarbetar brett med kommunal och regional verksamhet, samt med 

aktörer inom civilsamhälle, med syfte att främja läsning, digital delaktighet, och tillgång till 

litteratur. Litteratur Västernorrland ska verka för att främja litteraturen som konstform, 

exempelvis genom stärkt infrastruktur och samverkan på litteraturområdet, samt fokus på 

författare och andra litterära yrkesutövare i Västernorrland. Lättillgängliga nyheter och 

inläsningstjänst erbjuder invånare med läshinder en gratis taltidning, Spotlight, och en tidning 

korta nyheter på lätt svenska, Y-bladet. Tidningarna är gratis och innehåller reportage och 

länsnyheter ur synskadades och läshindrades perspektiv. Inläsningstjänst läser in texter för dem 

som har svårt att läsa tryckt text.  

Fokusområden för Regionbibliotek Västernorrland är barn och unga, demokrati och mångfald, 

digital utveckling, jämlik tillgång och mediasamverkan, litteratur som konstform, läsfrämjande, 

och tillgänglighet. 

 

2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• fler människor i Västernorrland läser, skriver, skapar och deltar i 

samhällsutvecklingen utifrån sina förutsättningar; 
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• det finns goda möjligheter för författare att leva och utvecklas i Västernorrland; 

• en mångfald röster tar plats i det offentliga samtalet, exempelvis genom 

bibliotekens arbete för stärkt yttrandefrihet; 

• starka och hållbara strukturer och nätverk inom litteratur- och 

biblioteksområdet bidrar till höjd kvalitet och god tillgång till litteratur och 

biblioteksverksamhet i hela regionen; 

• biblioteken har stärkt sin roll som lokala nav och mötesplatser för kunskap, 

delaktighet, och förmedling av kultur och litteratur. 

 

Bild- och form 

Bild- och formområdet omfattar både professionellt skapande, främjande för barn och unga, 

gestaltad livsmiljö och god tillgång till möten med samtidskonst. En mångfacetterad konstscen 

förutsätter att konsten får verka ifrågasättande, utvecklande och som en arena för möten och 

debatt. Likaså utgör goda utställningsmöjligheter och plattformar för samtidskonst sätt att 

tillgängliggöra konsten som att skapa utrymme för konstnärers arbete och utveckling. Här är 

både kommunala institutioner och den regionala museiverksamheten viktiga delar av 

infrastrukturen tillsammans med civilsamhällets aktörer.  

 

Länets invånare har rätt till att få ta del av konst. Det förutsätter konstnärer har möjlighet att 

verka i länet. MU-avtalet är ett verktyg för att konstnärerna ska få skälig ersättning för sitt arbete 

i utställningsverksamhet. Enprocentsregeln bidrar till att såväl bredda arbetsmöjligheter för 

professionella konstnärer som tillgången till konst av god kvalitet. 

 

Konst Västernorrland arbetar med konsthandläggning och konststrategisk verksamhet och 

omfattar även redaktionen för den nätbaserade konsttidningen Volym. Arbetsgruppen har i 

uppdrag att stärka och bredda bild- och formkonstens ställning i länet samt tillgängliggöra konst 

och konstupplevelser i hela Västernorrland. Konsthandläggarna verkar för tillgång till 

samtidskonst genom konstinköp och konstnärlig gestaltning i Region Västernorrlands lokaler. 

Konststrategernas uppdrag är att arbeta konstfrämjande och konstpolitiskt med 

utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet. Arbetet sker i samverkan med yrkesverksamma 

konstnärer, tjänstepersoner, politiker, institutioner, föreningar och en konstintresserad 

allmänhet. Konsttidningen Volym syfte är att synliggöra konstnärlig verksamhet, konstpolitik 

och samtidskonstens utveckling i Västernorrland och norra Sverige.  

 

2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• konstnärer har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas; 

• det finns en stark infrastruktur för professionell bild- och formkonst med ökad 

tillgång till samtidskonst; 

• professionell bild- och formkonst synliggörs och intresset för samtidskonsten 

främjas; 

• tillgång till offentlig konst i Region Västernorrlands lokaler utvecklas; 
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• området gestaltad livsmiljö utvecklas i samverkan med länets kommuner och 

andra aktörer; 

• barn och unga har tillgång till professionell bild- och formkonst samt eget 

utövande. 

 

Film och rörlig bild  

Film och rörlig bild är ett sektorsövergripande kulturområde som i sitt uttryck kan verka 

berättande, dokumenterande, som förmedlar fakta, verklighet och fiktion. Det stora intresset för 

film och rörlig bild skapar möjligheter till att utveckla kritiskt och analytiskt tänkande i 

kombination med eget skapande. Här utgör barn och unga en viktig målgrupp.  En stabil och 

långsiktig finansiering inom området tillsammans med goda finansieringsvägar erbjuder 

möjligheter till skapande och produktion samt arbetstillfällen på bred front, och bidrar till en 

naturlig koppling mellan kultur och näringsliv.  

 

Film Västernorrland arbetar med att främja och utveckla filmkulturen i länet och bedriver en 

omfattande filmpedagogisk verksamhet för barn och unga, i skolan och på fritiden. Genom 

samproduktion av kort- och dokumentärfilm verkar Film Västernorrland för att en mångfald av 

filmer med hög kvalitet görs i länet. Ett särskilt fokus ligger på att utveckla unga filmskapare 

och talanger. Från och med 2022 samproducerar Film Västernorrland långfilm och tv-

dramaserier via långsiktig regional och kommunal finansiering. Film Västernorrland ger råd 

och stöd till biografer och andra visningsaktörer i länet och arrangerar den internationella 

filmfestivalen Filmfest Sundsvall.  

 

2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• barn och unga i Västernorrland har goda kunskaper om film och rörlig bild och 

ges möjligheter till eget skapande; 

• invånare i Västernorrland tar del av värdefull film från hela världen genom att 

biografer och andra visningsaktörer samt mötesplatser för filmkonsten stärks; 

• filmare gör kontinuerligt värdefull film som får spridning nationellt och 

internationellt; 

• det finns goda förutsättningar för att utveckla talanger och konkurrenskraftiga, 

drivna kreatörer och filmarbetare; 

• vi stärker filmen som konstområde och en stark professionell filmbransch genom 

långsiktig finansiering; 

• en långsiktigt hållbar filmproduktion främjas. 

 

Hemslöjd, slöjd och konsthantverk 

Slöjdområdet verkar i en traderande tradition där gamla kunskaper och erfarenheter byggs på 

och modifieras i förhållande till rådande tidsanda och behov. Kunskapsutbyte och 

kunskapsutveckling på olika nivåer sker i samarbete över region- och landsgränser. 
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Slöjdområdet är en vid och omfattande kulturyttring som samverkar med många andra 

verksamheter såsom fritidsverksamhet, byggnadsvård, lokal produktion, besöksnäring och 

friluftsliv.  

 

Genom hemslöjdskonsulenternas arbete med riktad verksamhet till grundskolan nås alla barn 

och unga i regionen. Slöjdande stärker barns och ungas praktiska kompetens, förmåga till 

problemlösning och bidrar till känslan av att kunna reda sig själv. Slöjd är också en inspirations- 

och kunskapskälla för en mer hållbar livsstil. Verksamheten omfattar utbildningsinsatser för 

slöjdlärare och fritidsledare genom slöjdhandledarutbildning, utveckling av hemsidan 

slojdkommerlastad.se samt genom att verka för ökad andel slöjd inom skapande skola. 

Hemslöjdsfrämjande verksamhet är en del av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands uppdrag. 

 

Professionella, semiprofessionella och hobbyslöjdare stärks genom att ta del av uppdrag och 

kompetensutveckling och aktiva nätverk genom hemslöjdskonsulenternas verksamhet. De är 

viktiga kulturbärare som upprätthåller och utvecklar slöjdområdet och bidrar till regionens 

attraktivitet och näring.  

 

2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

• alla intresserade i hela regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha 

möjlighet att slöjda; 

• pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns 

tillgängliga för grundskola och fritidsverksamhet; 

• professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och 

utvecklas i Västernorrland; 

• slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv;  

• slöjdområdet samverkar interkulturellt, nationellt och internationellt - för 

effektiv kompetens- och resursanvändning. 
 

Spelkultur 

Spelkulturen är bransch och intresseområde som sysselsätter, engagerar och stimulerar en stor 

andel av befolkningen, inte minst barn och unga. Inom begreppet ryms subkategorierna 

bordsspel, digitala spel, levande spel, övrig spelkultur. Spelkulturen är gränsöverskridande och 

ger utlopp för kreativitet och gemenskap i en kulturform där medskapandet är starkt, spel kan 

även vara en resurs för lärande. Interaktiva och digitala spel är en bransch under utveckling i 

Västernorrland.  

  
2026 ska Västernorrland vara en plats där: 

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

utvecklas.  
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Genomförande och uppföljning 
Genomförande av kulturplanen handlar om att skapa kapacitet för att uppfylla målen. Målen 

följs upp genom dialoger med samverkansparter och i de verktyg för uppföljning som utvecklats 

och anpassats för var verksamhet. För regional kulturpolitisk utveckling krävs 

flernivåsamverkan, långsiktig finansiering, överenskommelser och uppdrag samt strategiska 

insatser.   

Regionala uppdrag och anslag  

Årliga prioriteringar utifrån kulturplanens målsättningar tas fram för regionala 

kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen. De följs upp genom dialoger och 

redovisas i kulturdatabasen, det verktyg som Kulturrådet tillhandahåller. 

Kultursamverkansmodellen följs även upp genom särskilda uppgiftsinsamlingar och dialoger 

med det samverkansråd som är kopplat till Kulturrådet.  

 

Kulturplanens målsättningar utgör kriterier för regionala verksamhetsstöd. Anslag hanteras 

utifrån styrdokument för stödgivning. För verksamheter med större regionalt anslag tas uppdrag 

och prioriteringar fram och följs upp årligen i formaliserade samråd. För samfinansierade 

verksamheter tas ägardirektiv och uppdragsavtal fram gemensamt med stiftelsebildare samt 

aktieägare och verksamheterna följs upp utifrån ägarpolicy och gällande riktlinjer. 

Verksamheter inom kultursamverkansmodellen redovisar de regionala uppdragen i särskild 

ordning. 

Samverkan 

För effektiv samverkan är det viktigt med tydliga arbetsbeskrivningar, ansvar och planering i 

våra olika samverkansstrukturer. Årliga prioriteringar utifrån kulturplanens målsättningar tas 

fram i nätverk 

Viktiga samverkansformer 

Verksamheter med regionalt stöd bjuds in till dialoger i syfte att följa upp målsättningar samt 

möjliggöra utvecklingssatsningar och initiativ.  

 

Kulturforum Västernorrland är ett viktigt forum för kulturplanens och kulturarvsprogrammets 

genomförande eftersom målsättningarna kräver samverkan mellan kommunal och regional 

nivå. Kulturforum har till sitt syfte att främja kulturutveckling samt regional och interkommunal 

samverkan utifrån gemensamma målsättningar. 

 

Formell dialog med de professionella utövarna genomförs samråd med representanter för 

medlemsorganisationerna i Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnds 

(KLYS) tillsammans med Region Jämtland Härjedalen.  

 

Arrangörslyftet, en långsiktig samverkan där kommuner, Region Västernorrland och Scenkonst 

Västernorrland tillsammans växlar upp medel för kulturarrangemang i regionens kommuner. 
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Civilsamhällets aktörer är viktiga för kulturlivet. Region Västernorrland vill vara en aktiv 

partner i samarbetet med civilsamhället för att bidra till ett aktivt föreningsliv och en stark ideell 

sektor, som ger invånarna både social gemenskap och livskvalitet. Region Västernorrland 

samverkar huvudsakligen med distriktsorganisationerna som samlar lokala aktörer inom sin 

verksamhet. I kulturplaneprocessen bjuder Region Västernorrland in till bred samverkan i till 

exempel klusterdialoger.   

 

Regionen samverkar på regional nivå genom olika kulturarvsnätverk kopplad till arkiv, 

bibliotek, hembygdsföreningar, kommuner, länsstyrelsen, museer med flera. 

 

Samverkan sker fortlöpande med Länsstyrelsen Västernorrland genom implementering och 

uppföljning av det gemensamma strategiska kulturarvsprogrammet.  

 

I Konsulentnätverket representeras alla kultur- och konstformer genom konsulenter eller andra 

roller med främjandeuppdrag. Nätverket är en förutsättning för att skapa regional samverkan 

och samordning över kultur- och konstformer, och för att kunna nå målsättningarna. 

 

Kultur i Norr är de fyra nordligaste regionernas samverkansstruktur för konst- och 

kulturpolitisk utveckling, utifrån gemensamma målsättningar i det kulturpolitiska 

positionspapperet. Inom Kultur i norr genomförs bland annat mötesplatser, kunskapshöjande 

insatser och dialoger med viktiga aktörer. Samverkan inom olika konst och kulturområden sker 

bland annat genom kulturpolitisk samverkan, fortbildningsinsatser, kollegialt utbyte, 

utvecklingssatsningar och utbudssamverkan. Västernorrland ser en styrka i att samverka med 

de övriga regionerna i norr utifrån gemensamma prioriteringar och förutsättningar.  

 

Genom kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD), där 

regionerna Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland ingår, görs 

musikteater och dans tillgänglig för alla i de fyra nordligaste regionerna. NMD fördelas statligt 

stöd för att skapa förutsättningar för turnéutbyte i de fyra nordligaste regionerna. De ensembler 

som ingår i nätverket är Norrlandsoperan, Norrdans, Barn- och ungdomsoperan inom Estrad 

Norr samt Piteå kammaropera. 

Kartläggningar 

När kunskap behövs för att identifiera nödvändiga förändringar och satsningar genomförs 

utredningar eller översyner så att förslag på förändringar och utveckling kan föreslås. 
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Begrepp och definitioner 
Detta avsnitt avser att förklara och definiera begrepp som förekommer i kulturplanen. 

 

Armlängds avstånd 

Armlängdsprincipen syftar till att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet genom att främja 

konstens oberoende ställning och att förespråka sakkunnighet vid konstnärliga bedömningar. 

Den politiska nivån ska möjliggöra förutsättningar för konsten och kulturen men inte styra 

innehållet. 

 

Civilsamhället 
De organisationer och enskilda utövare som verkar inom konst och kultur utanför konst- och 

kulturinstitutioner. Till civilsamhället räknas kulturföreningar av olika slag, liksom föreningar 

där kultur är en del av verksamheten, till exempel studieförbund, idéburna organisationer, 

ungdoms- och pensionärsorganisationer samt kyrkor och samfund.  

 

Det fria kulturlivet 
Till det fria kulturlivet räknas organisationer och enskilda utövare som verkar professionellt 

utanför konst- och kulturinstitutionerna. 

 

Enprocentsregeln 

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av 

budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer 

investeras i konstnärlig gestaltning. 

 

Folkbildning 
Med folkbildning avses folkhögskolorna och studieförbunden. 

 

Främjande 

Främjande verksamhet fungerar som ett kitt mellan utövare, arrangörer, deltagare och publik. 
 
Konstnär 
Begreppet konstnär avser professionella utövare och upphovspersoner inom alla 

konstområden, till exempel dansare, författare, bildkonstnärer och filmare. Det används i regel 

synonymt med begreppet professionell kulturskapare. Som professionella verksamheter 

räknas kulturverksamheter vars personal i huvudsak är professionell. Begreppet konstnär kan i 

några fall specifikt avse bild- och formkonstnärer – det framgår i så fall av sammanhanget. 

 

Konstpolitik 

Konstpolitiken ska verka för att skapa goda förutsättningar och hållbara villkor för 

professionella kulturaktörer inom alla konstformer. Konstpolitik ska värna konstens 

självständiga ställning och egenvärde.  
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Konstnärlig frihet 

Ett ideal som bygger på tanken att den konst och kultur som produceras i samhället så långt 

som möjligt ska reflektera fria kreativa processer och värderas utifrån sina konstnärliga 

kvaliteter.  

 

Kulturaktörer 

Med begreppet kulturaktörer menar vi alla aktörer inom kulturlivet. Det kan vara 

professionella, ideella, institutioner, enskilda utövare och arrangörer. 

 

Kulturdatabasen 

Kulturdatabasen är ett verktyg som vidareutvecklats av Myndigheten för kulturanalys, på 

uppdrag av Statens kulturråd, för att förenkla insamlingen av data från flera olika 

kulturområden. 

 

Kulturliv 
Begreppen kulturliv, kultursektorn eller kulturell infrastruktur används för att beskriva hela 

fältet av institutioner, kulturverksamheter, föreningar, kulturföretag, professionella 

kulturskapare och andra aktörer som tillsammans erbjuder möten med kultur och möjligheter 

till deltagande både som publik, besökare och utövare. 

 

Kultursamverkansmodellen 
Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel från 

Kulturrådet att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen började 

införas 2011 och har av regeringen beskrivits som en av de största kulturpolitiska reformerna. 

 

Kulturens infrastruktur 
Kulturens infrastruktur består av en rad aktörer som tillsammans möjliggör att kultur kan 

skapas och utvecklas. Det kan vara konstnärer, scener, arrangörer, lokaler, producenter, 

scentekniker, mötesplatser med flera Till detta kan även läggas de stödsystem som möjliggör 

utbud, samarbetsmöjligheter och institutioner som bibliotek, konsthallar, studieförbund, 

kulturskola, museer. Ibland förekommer begreppet kulturens ekosystem, det synliggör det 

komplexa samspelet mellan de verksamma delarna inom kulturen.  

 

Kulturens egenvärde  
Begreppet avser kulturen för kulturens egen skull och att det konstnärliga uttrycket är ett mål 

sig, d v s det ska inte i första hand tillföra något till andra områden och samhällssektorer. 

Konsten ska få skapas i sin egen rätt. Det hindrar naturligtvis inte att vi sprider eller tar del av 

kultur för att vi mår bra av det eller för att det skapar arbetstillfällen och tillväxt. 
 
Kulturpolitik 

Kulturpolitiken syftar till att skapa förutsättningar för ett levande och oberoende kulturliv. Det 

handlar om att främja delaktighet och tillgång till kultur.  
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MU-avtal 

MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för 

alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd. Det anger att ett enskilt avtal ska tecknas 

mellan arrangör och konstnär för konstnärens insatser och kostnader i anslutning till en 

utställning. MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel 

bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare för att ställa ut verk som konstnären 

äger. 

 

Regionala kulturverksamheter 
Begreppet avser de kulturverksamheter som uppbär statsbidrag inom 

kultursamverkansmodellen. Scenkonst Västernorrland AB, Riksteatern Västernorrland, 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Föreningsarkivet Västernorrland, Näringslivsarkiv i 

Norrland, Regional Biblioteksverksamhet och Konst Västernorrland. I vissa fall används 

begreppet kulturaktörer som ett vidare begrepp som även kan inkludera verksamheter som 

inte är en del av kultursamverkansmodellen. 
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Kultur och bildningsverksamheten 
Sofia Lundin 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 
 Storgatan 1 +4661180000 kultur.regional-utveckling@rvn.se 

871 85 Härnösand Härnösand   

 

Sändlista remiss Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 

 

Amatörteatrarnas riksförbund Västernorrland  

Bildningsförbundet Västernorrland  

Folkets Hus och Parker, region Södra Norrland  

Funktionsrätt Västernorrland 

Föreningsarkivet Västernorrland  

Hemslöjdskonsulenterna Västernorrland  

Härnösands folkhögskola  

Härnösands kollektiva konstnärsverkstad  

Härnösands kommun  

Ideell kulturallians Västernorrland  

KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares samarbetsnämnd  

KLYS, representanter för KLYS medlemsorganisationer Västernorrland 

Kommunförbundet i Västernorrland  

Konstnärscentrum Nord  

Konstnärsnämnden  

Kramfors kommun  

Kungliga biblioteket  

Länsstyrelsen i Västernorrland  

Medelpads hembygdsförbund 

Medelpads hemslöjd 

Mellansels folkhögskola  

Mittuniversitetet  

Nordingrå konstnärsverkstad  

Norrlands nätverk för musikteater och dans 

Nämnden för hemslöjdsfrågor  

Näringslivsarkivet Västernorrland  

Region Jämtland Härjedalen  

Region Norrbotten  

Region Västerbotten  

RFSL Västernorrland  

Riksantikvarieämbetet  
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Riksarkivet/Landsarkivet Härnösand 

Riksteatern Västernorrland  

Samverkansrådet för nationella minoriteter, Region Västernorrland  

Scenkonst Västernorrland AB  

SFRF Norra Sverige  

SFRF Södra Sverige  

Sollefteå kommun  

Statens kulturråd  

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland  

Stiftelsen Nämforsen  

Sundsvalls kommun  

Svenska filminstitutet  

Timrå kommun  

Teatercentrum Norra 

Västernorrlands sameförening Noerhtenaestie  

Ånge kommun  

Ångermanlands hembygdsförbund 

Ångermanlands hemslöjdsförening  

Ångermanlands spelmansförbund 

Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad  

Örnsköldsviks kommun  
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0611-348000 
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212000-2403 
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kommun@harnosand.se 
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0611-348030 
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5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 2022-2023.   

 

Beskrivning av ärendet 

Bolaget Restore i Höga Kusten AB är ett nystartat bolag som ägs av 

Härnösands kommun och är ett dotterbolag till Invest i Härnösand AB. 
Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet. Kommunallagen 
förutsätter att alla kommunala bolag har gällande ägardirektiv. 

Ägardirektivet utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) mall för 
ägardirektiv för kommunala bolag. 

 
I ägardirektivet framgår att bolaget ska drivas som ett socialt företag med 
avtal med Arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på 

arbetsmarknaden, verksamheten utgörs av att driva försäljning av 
återbrukade och hållbara varor samt uthyrning av lokaler och därmed 

förenlig verksamhet. 
 
Bolagets styrelse ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv.  

 

Socialt perspektiv 

Bolaget drivs som ett socialt företag med samarbete och avtal med 
Arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer vilket 
bedöms vara positivt ur ett socialt perspektiv.  

 

Ekologiskt perspektiv 

Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor. Allt som 
säljs i gallerian ska vara återbrukat, återvunnet eller hållbart producerat. 



 
Härnösands kommun 
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Bolaget ska vidare stimulera och inspirera till att återbruka varor och till 
produktlivsförlängning genom exempelvis renovering. 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen förutsätter att kommunala bolag har gällande ägardirektiv. 

Beroende på bolagsform ska därutöver även annan relevant lagstiftning 
följas, i detta fall aktiebolagslagen. Kommunala bolag ska ha välskött 

ekonomi men inte i första hand drivas i vinstsyfte och ska i större 
ekonomiska beslut alltid involvera kommunfullmäktige.   

 

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Malin Ullström 
T.f chef Kanslienheten 

 

Bilagor 

Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 2022-2023 

 



 

 
 

 

 

  

 

 
  

   

 

 

Ägardirektiv Restore i Höga kusten AB,  
år 2022-2023. 

  

 

Dokumentnamn Ägardirektiv 2022-2023 Restore i Höga Kusten AB   

Dokumenttyp 

Ägardirektiv 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

2022-06-20  

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

1.0  2022-000 

Dokumentinformation Ägardirektiv för Restore i Höga Kusten AB 

Dokumentet gäller för Restore i Höga Kusten AB  

Annan information  
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Detta ägardirektiv avser Restore i Höga Kusten AB (559370-7473), (nedan 
kallat bolaget).  

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen  

Bolaget ägs av Härnösands kommun och är ett dotterbolag till Invest i 
Härnösand AB.  Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i 

sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och 
i bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, som 

fastställs av bolagsstämman. 

2.  Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 

och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

3.  Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse, samt i kommunstyrelsens riktlinjer för uppsiktsplikt och i 
rutinbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt över bolagen. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

4.  Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 

strykning/utelämnande skett. 

5.  Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 
 

Bolaget har till uppgift att: 
Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor samt 
uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet. 

6.  Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i 

bolagsordningen att:  
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 Driva och utveckla en återbruksgalleria med därmed förenlig 
verksamhet. Verksamheten ska drivas på marknadsmässiga grunder 

och på sikt vara vinstdrivande. Allt som säljs i gallerian ska vara 
återbrukat, återvunnet eller hållbart producerat. 

 Bolaget ska drivas som ett socialt företag med avtal med 
arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på 
arbetsmarknaden. 

 Stimulera och inspirera till att återbruka varor och till 
produktlivsförlängning genom exempelvis renovering. 

 Bedriva utvecklingsverksamhet som är inom ramen för bolagets 
ändamål, viss försäljning, konferens- och caféverksamhet. 

 För utveckling av Härnösands kommun ska bolaget samverka med 
kommunens verksamheter och bolag, kunder, företag, myndigheter 

och med övriga kommuner i länet. 

7.  Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 

kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 
samråda med kommunstyrelsen.  

Bolaget ska minst följa de av kommunfullmäktige antagna övergripande 
policydokumenten. Kan inte bolaget följa något av dessa utifrån sina 

speciella förutsättningar, ska bolagets styrelse tillskriva kommunfullmäktige 
och anhålla om undantag från den specifika policy som inte kan efterlevas. 
Har bolaget egna policydokument som är mer omfattande än ägarens så 

gäller dessa. 

8.  Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 

Bolaget upphandlar själv revisionen och bolagsstämman beslutar om vilken 

auktoriserad eller godkänd revisor som ska utses för bolaget. 

9.  Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 

angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. 
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 

avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen. 
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10.  Ekonomiska mål 

Företagets långsiktiga avkastning ska vara marknadsmässig och stämmas av 

genom jämförelse med andra jämförbara bolag.  

Soliditeten ska överstiga 20 procent. 

11. Finansiering och kapitalförvaltning 

Bolaget ska i god tid framföra sådant som är av vikt för sitt eget och 
kommunens budgetarbete. Bolaget ska till kommunstyrelsen årligen inge sitt 

behov av sådana investeringar och lånebehov som förutsätter borgen, så att 
detta kan beaktas i samband med kommunens budgetarbete. 

Bolaget ska följa Härnösands kommuns finanspolicy och ska ingå i ägarens 
koncernkontorutin. Vid behov av upplåning ska i första hand likvida medel 
inom koncernen användas. I andra hand ska extern finansiering med 

kommunal borgen användas. 

Bolaget har rätt att placera eventuellt överskott av likvida medel hos annan 

förutsatt att medlen inte behövs inom koncernen och att bättre förräntning 
kan erhållas än vid placering på koncernkontot 

Bolaget har inte rätt att pantsätta tillgångar för något ändamål. 

12. Information och ägardialog 

Bolaget ska löpande hålla Invest i Härnösand AB styrelse, eller den de utser, 

väl informerad om bolagets verksamhet och ställning. Bolaget ska också 
tillse att ägaren hålls informerad, genom att initiera möten med kommunen 

om omständigheterna så påkallar.  
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 
den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma 

ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan 
inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska få del av  

 minnesanteckningar från ägardialoger (löpande) 

 protokoll från bolagsstämma (snarast) 

 protokoll från styrelsesammanträde (löpande) 

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor. (senast 31/3) 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte 

med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).  

13.  Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast för 
kännedom i november till kommunstyrelsen. 

14.  Kommunal koncernredovisning och budget 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 

(1997:614) om kommunal redovisning. 
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Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 

15.  Suppleanter 

Suppleanter inträder enligt följande: 
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande 

suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 

lojalitetsplikt som ledamot. 

16.  Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 

Bolaget ska tillämpa den för Härnösands kommun vid var tid gällande taxan 
för utlämnande av allmänna handlingar. 

17.  Arkivreglemente 

Härnösands kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Härnösands kommun. 

18.  Bolagsstämma 

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla 

bolagsstämma/årsstämma. 
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.  

19. Allvarliga händelser 

Bolaget har skyldighet att omedelbart till verkställande direktören för Invest 
i Härnösand AB anmäla händelser, som kan utgöra en överhängande fara för 

bolagets kunder eller tillgångar. 

Bolaget har skyldighet att ställa samtliga sina operativa resurser till 

krisledningsnämndens förfogande, om den så begär, i samband med att 
någon extraordinär händelse har inträffat i kommunen. Det kan till exempel 
gälla disposition av bolagets personal och material efter uppkomna behov 

inom kommunen. 

Ersättning för detta inklusive merkostnader för bolaget regleras mellan 

bolaget och ägaren i efterhand. Ersättningens storlek fastställs av 
kommunstyrelsen. 

Om Härnösands kommuns krisledningsorganisation aktiveras vid denna typ 

av allvarlig händelse ska bolagets verkställande direktör, om 
kommundirektören bedömer att det behövs, kallas för att ingå i 

Krisledningsstaben. 

 



 

 

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 
 

 
 
Ekonomienheten 
Robert Hemmingsson, 070-661 0379 
robert.hemmingsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 
 

Datum 

2022-05-18 

 

Dnr  

KS/2021-000466 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Granskning av utbetalningsrutiner 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta yttrandet angående revisionsrapporten ”Granskning av 
utbetalningsrutiner” som sitt eget, samt 

att översända yttrandet i sin helhet till revisionen.  

 

Beskrivning av ärendet 

Revisionen har begärt in ett kompletterande svar av kommunens yttrande 
daterat 2021-11-11 och av bilagan framgår vilka kompletteringar som 

efterfrågas av revisionen.  

Socialt perspektiv 

Det finns inget socialt perspektiv att beakta i detta ärende. 

Ekologiskt perspektiv 

Det finns inget ekologiskt perspektiv att beakta i detta ärende.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Detta ärende har ett juridiskt perspektiv då ärendet berör områden som 
systembehörigheter, attestreglemente samt rutinerna kring utbetalningar.   

Beslutsunderlag 

 

Anna Bostedt 

Chef för Ekonomi- och 
kommunledningsavdelningen 

Robert Hemmingsson 
Chef på ekonomienheten 

 

Bilagor 

Bilaga - Yttrandet på revisionsrapport Granskning av utbetalningsrutiner. 
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Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport ”Granskning 
av utbetalningsrutiner 

Sammanfattning 

KPMG har begärt ett kompletterande svar på Kommunstyrelsens yttrande på 
revisorernas slutsats och rekommendationer i granskning av utbetalnings-

rutiner kopplade till leverantörsskulder per 2021-11-11. 

KPMG har begärt följande kompletteringar: 

- Av svaret framgår att samtliga utbetalningar inte sker med principen 
två i förening. Vi anser att den interna kontrollen behöver förstärkas 
så att samtliga utbetalningar kräver digital inloggning/signering av 

två personer i förening. 

- Vidare anger ni för flera punkter att åtgärder ska vara vidtagna under 

2022. Vi anser att flera av de brister som noterats behöver åtgärdas 
omgående. Vi önskar därför ett förtydligande om när under år 2022 
åtgärderna kommer att vara vidtagna.  

Revisionens rekommendationer och kommunens kompletterande svar 

I de följande sidorna ger kommunen ett kompletterande svar utifrån KPMG:s 

begäran om komplettering. I anslutning till KPMG:s rekommendationer 
redovisas både kommunens tidigare svar och det kompletterande svaret.  

Gemensamt för flera av de kompletterande svaren är att vi påbörjat en dialog 

med leverantören Visma för att genomföra förändringar i behörigheterna 
inom ramen för berörda system. I avvaktan på att detta arbete slutförs har 

kommunen inrättat manuella rutiner inom samtliga områden för att 
undanröja de identifierade bristerna.  

Systembehörigheter  

Revisionen rekommenderar att: 

 Löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar i 

leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att 

säkerställa att inga obehöriga förändringar skett och för att tillse att 

genomförda förändringar är i enlighet med beslut. 

Kommunens tidigare svar                                                                 

Kommunen delar och tar till sig av revisionens rekommendationer och avser 
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att se över rollerna i leverantörsfakturasystemet Proceedo i samarbete med 

objektsspecialist med syftet att säkerställa eventuella obehöriga 

förändringar inte genomförts. Kommunen kommer, förutom översynen av 

rollerna i systemet, utföra löpande kontroller. Åtgärderna planeras att 

utföras under året 2022. 

Kommunens kompletterade svar                                                         

Administratörsrollerna i Proceedo kommer inte längre kunna attestera i detta 

system. En dialog är redan initierad med leverantören och deras arbete 

beräknas vara klart senast under juli månad.  

I avvaktan på att arbetet tillsammans med leverantören Proceedo är slutfört 

tillämpas en manuell rutin som innebär att ekonomichefen gör regelbundna 

och slumpvisa kontroller av attester i Proceedo. 

Revisionen rekommenderar att: 

 Kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt 

avdelning tas bort som användare i leverantörsfakturasystemet 

Proceedo. 

Kommunens tidigare svar                                                                

Kommunen har idag rutiner som innebär att personer som slutat eller bytt 

tjänst inom kommunen hanteras i Proceedo. För att säkerställa att person 

som slutat eller bytt tjänst tas bort kommer Kommunen att se över rutinen 

för att säkerställa att tätare kontroller införs. Åtgärd planerar att utföras 

under året 2022.   

Kommunens kompletterade svar                                                               De 

nedan beskrivna åtgärderna är redan verkställda.  

Det har gjorts en genomgång av de administrativa roller i Proceedo vilket 

innebär att de inte längre finns obehöriga som har dessa roller. För att 

säkerställa att de även framledes bara upprättas behöriga administrativa 

roller kommer det att utföras månatliga kontroller av medarbetarna som 

arbetar med leverantörsfakturor.  

Revisionen rekommenderar att: 

 Personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret 

begränsas samt att kontroll införs för uppföljning av ändringar i 

leverantörsregistret. 

Kommunens tidigare svar                                                                

Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer och avser att se 

över rollerna i ekonomisystemet med syftet att säkerställa aktuell behörighet. 

Kommunen kommer, förutom översynen av rollerna i systemet, utföra 

löpande kontroller. Åtgärderna planeras att utföras under året 2022. 
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Kommunens kompletterade svar                                                          

Systemåtgärder som sker i en dialog med leverantören Visma planeras att 

vara genomförda senast under december månad då vi också behöver 

genomföra olika former av tester. 

I avvaktan på att arbetet tillsammans med leverantören Visma är slutfört 

tillämpas en manuell rutin som innebär att ekonomichefen gör regelbundna 

och slumpvisa kontroller av förändringar i leverantörsfakturaregistret. Dessa 

manuella rutiner kommer även tillämpas framledes.  

Attestreglemente 

Rekommendation att: 

 Attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska 

godkännas i nämnden samt att det kompletteras med vilka som har 

rätt att teckna kommunens konton.  

Kommunens tidigare svar                                                                   

Kommunen delar revisonernas slutsats. Rutin har införts - nämnden ska 

årligen besluta om attestförteckningen, lämpligen i början av året. Arbete 

pågår med att ta fram en kommungemensam delegationsbeskrivning vid 

personalförändring av attestförteckning under året.  

Kommunens kompletterade svar                                                                                                                                                                             

Nämnderna kommer senast den sista december i år att besluta 

attestförteckningen för nästkommande år. Vad gäller arbetet med att ta fram 

en kommungemensam delegationsbeskrivning vid personalförändringar av 

attestförteckning finns ett förslag till beslut som ska beslutas av respektive 

nämnd.  

 

Utbetalningar  

Rekommendation att: 

 Betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska risken 

för medvetna eller omedvetna fel. 

Kommunens tidigare svar                                                                

Kommunen har skriftliga rutiner för betalningar. För utbetalningar via 

banken har kommunen säkerställt principen två-i-förening genom 

behörigheter.  

Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer och avser att se 

över rollerna i ekonomisystemet med syftet att säkerställa aktuell behörighet. 

Åtgärd planerar att utföras under året 2022. 

Kommunens kompletterade svar                                                         

Systemåtgärder som sker i en dialog med leverantören Visma planeras att 

vara genomförda senast under december månad. 

I avvaktan på att arbetet tillsammans med leverantören Visma är slutfört 

tillämpas en manuell rutin som innebär att ekonomichefen gör regelbundna 
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och slumpvisa kontroller av manuella utbetalningar/utanordningar. När det 

gäller fakturor i Proceedo krävs redan systemtekniskt två i förening varför 

kontrollen endast behöver ske för de manuella utbetalningarna.  

Revisionen rekommenderar att: 

 Personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka 

som kan göra direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och 

för att kunna sätta upp rätt behörighetsnivåer i systemet. 

Kommunens tidigare svar                                                                

Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer och avser att se 

över rollerna i ekonomisystem i samarbete med objektsspecialist med syftet 

att säkerställa behörighetsnivåerna. Handläggare med 

administrationsbehörighet utbildas för att säkerställa hanteringen. 

Åtgärderna planeras att utföras under året 2022. 

Kommunens kompletterade svar                                                         

Systemåtgärder som sker i en dialog med leverantören Visma planeras att 

vara genomförda under december månad.  

Syftet med detta omfattande arbete är att renodla allas roller och 

behörigheter. Detta arbete kommer säkerställa att:  

- endast medarbetare som arbetar med leverantörsfakturor 

ska kunna hantera förändringar inom 

leverantörsfakturaregistret. 

 

- endast medarbetare inom Kassa, Kund och 

Leverantörsfakturor ska kunna registrera utanordningar.  

 

- endast medarbetare som arbetar med leverantörsfakturor 

ska kunna skapa betalfilen, och bara medarbetare inom 

Kassa/kund samt ekonomichef ska kunna skicka iväg 

betalfilen. Då har Kommunen säkerställt även 

systemtekniskt att det krävs två i förening för även övriga 

utbetalningar. 

 

- Berörd personal arbetar tillsammans med Visma kring de 

ovan nämnda åtgärderna vilket skapar den nödvändiga 

förståelsen för uppsättningen av behörigheter. 

Under tiden detta arbete pågår kommer som tidigare nämnts regelbundna 

kontroller utföras gällande leverantörsfakturaregistret och manuella 

utbetalningar.  

 

Revisionen rekommenderar att: 
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 Begränsa antalet personer som kan utföra manuella utbetalningar 

samt skapar rutiner för hur de ska hanteras och vilka kontroller som 

ska ske i samband med en sådan utbetalning.  

Kommunens tidigare svar                                                                

Kommunen tar till sig av revisionens rekommendationer och avser att se 

över rollerna i ekonomisystem med syftet att säkerställa behörighetsnivåerna 

i samarbete med objektsspecialist.  

Kommunen har skriftliga rutiner för manuella utbetalningar och 

leverantörsbetalningar där två administratörer hanterar olika delar i flödet.  

Åtgärden planerar att utföras under året 2022. 

Kommunens kompletterade svar                                                         

Systemåtgärder som sker i en dialog med leverantören Visma planeras att 

vara genomförda senast under december månad.  

I avvaktan på att arbetet tillsammans med leverantören Visma är slutfört 

tillämpas en manuell rutin som innebär att ekonomichefen gör regelbundna 

och slumpvisa kontroller av manuella utbetalningar/utanordningar.  

 

Robert Hemmingsson 
  
 



Från: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se> 
Skickat: den 25 mars 2022 08:38 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Kopia: revisionen@harnosand.se; Engstrom, Klara 
Ämne: Begäran om komplettering utbetalning 
Bifogade filer: Missiv utbetalningsrutiner komplettering.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej! 
 
Översänder bifogad skrivelse för vidarebefordran.  
 
Trevlig helg! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Lena Medin 
Senior Manager/Certifierad kommunal revisor 
 
KPMG 
Nya Hamngatan 12 
852 29 Sundsvall 
 
Phone:              +46 70 5600043 
E-mail:              lena.medin@kpmg.se 

 
KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram 
 
Inf ormation om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr 

 

 
*** KPMG E-mail disclaimer *** 
 
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
addressee. Access to this email by anyone else 
is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action 
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice 
contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client 
engagement letter. 
 
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English 

mailto:lena.medin@kpmg.se
http://www.kpmg.se/
https://twitter.com/KPMGSweden
http://www.linkedin.com/company/kpmg-sweden
http://www.youtube.com/channel/UCFAgwhhjbLeCgySzwcIy5wQ
https://www.facebook.com/KPMGSverige
https://www.instagram.com/kpmgsweden
https://home.kpmg/se/sv/home/misc/om-behandling-av-personuppgifter.html


company limited by guarantee. All rights reserved. 
 
Visit us at: www.kpmg.se 

http://www.kpmg.se/


����������	
�����	���������			����	 ���	���������		� !!"#$%&'()$(#	 � !!"#*"))!+,%-.(					/0//102130		4567	89:7	;<	759=8=>?87:;;>76	@A7:?8B?=?C	:9	D6E56:F?=?C87D6=?57@	GHIJKJLMHM	NOP	QORJQ	SHT	OI	HPQ	KIOP	UV	LIOMKQVHMSH	POUULPQW		XI	KIOPHQ	YPOZRVP	OQQ	KOZQTJRO	[Q\HQOTMJMROP	JMQH	K]HP	ZHS	UPJM̂JUHM	QIV	J	Y_PHMJMRW	̀J	OMKHP	OQQ	SHM	JMQHPMO	]LMQPLTTHM	\HN_IHP	Y_PKQaP]OK	KV	OQQ	KOZQTJRO	[Q\HQOTMJMROP	]PaIHP	SJRJQOT	JMTLRRMJMRbKJRMHPJMR	OI	QIV	UHPKLMHP	J	Y_PHMJMRW		J̀SOPH	OMRHP	MJ	Y_P	YTHPO	U[M]QHP	OQQ	VQRaPSHP	K]O	IOPO	IJSQORMO	[MSHP	VP	cdccW	̀J	OMKHP	OQQ	YTHPO	OI	SH	\PJKQHP	KLZ	MLQHPOQK	\HN_IHP	VQRaPSOK	LZRVHMSHW	̀J	_MK]OP	SaPY_P	HQQ	Y_PQeSTJROMSH	LZ	MaP	[MSHP	VP	cdcc	VQRaPSHPMO	]LZZHP	OQQ	IOPO	IJSQORMOW		GHIJKJLMHM	_MK]OP	OQQ	]LZZ[MKQePHTKHM	\HKIOPOP	LIOMKQVHMSH	KHMOKQ	SHM	cf	ZOg	cdccW		hIOPHQ	K]Ĵ]OK	QJTT	iHMO	jHSJMk	lmjn	oZOJTOSPHKK	THMOWZHSJMp]UZRWKHq	Y_P	IJSOPH\HYLPSPOM	QJTT	PHIJKLPHPMOW		r_P	saPM_KOMSK	]LZZ[MK	PHIJKLPHP		t-..(	uv('#)"#w	 	 x#.'-w	y) w-#	z��{��|���	 	 }�~�	���{��|���	 			� 1�#w('$	��('.	/��	�-�(	 'w*�'�#w(	
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 Kommunstyrelsen 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2021” som 
sitt eget, samt 

att översända yttrandet i sin helhet till revisonen  

 

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av kommunens bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

för att pröva om räkenskaperna är rättvisande samt att resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten senast den 10 juni 2022. 
 

Revisionskriterierna för bedömningsgrund: 

 Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) 

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

 Interna regelverk och instruktioner 

 Fullmäktigebeslut 

Följande rekommendationer har lämnats i rapporten: 

Revisionen anser att: 

 Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i 
koncernredovisningen.  

 Kommunen bör redovisa verksamhetsfastigheterna som finansiell 
leasing. 
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 Avstämning bör förtydligas angående bedömningen av 
koncernbolagens mål. 

 Kommunen bör utverka mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. 

 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Yttrande över revisionsrapporten utgår från kommunstyrelsens avsikt att 

följa nämnda lagar, rekommendationer och praxis.   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2021”  

Lars Liljedal 

Kommundirektör 

Andreas Björnberg 

Redovisningscontroller 
 

Bilagor 

Bilaga – Yttrande ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2021”  

Bilaga – ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31”  
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Kommunstyrelsens yttrande på revisionens slutsatser i 
revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 
2021” 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. pröva om räkenskaperna är 
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 

mål som fullmäktige beslutat. På uppdrag av revisorerna har KPMG granskat 
kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Revisionens bedömning 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens årsredovisning i 
allt väsentligt har upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR). Vidare redogör revisionen för att de, undantaget 
hantering av finansiell leasing och att pensionsstiftelsen inte ingår i 
koncernredovisningen, inte har kunnat identifiera några väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen. De noterar också att en kompensation från 
regionen för pensioner bokförts på 2022.  

 

Revisionens rekommendationer 

Revisionen anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i 

koncernredovisningen. 

Svar: Kommunstyrelsens uppfattning är att revisionen har gjort en strikt 

tolkning av LKBR och inte försökt tolka syftet med lagen, ej heller tagit i 
beaktan de uttalanden som kommit från ledande aktörer inom Rådet för 

Kommunal Redovisning (RKR). Nuvarande bedömning och hantering av 
pensionsstiftelsen i kommunens räkenskaper har sin grund i 
kommunstyrelsens löpande kontakter med RKR, Sveriges ledande experter 

inom pensionsstiftelser under dryga tre års tid samt proposition 2017/18:149.  
 

Pensionsstiftelser är en juridisk särart som innebär att kommunen inte har 
beslutrådighet över tillgångens nyttjande och användning. Det framgår 
tydligt att regeringens intention var att kommunernas avsaknad av 

beslutrådighet innebär att de inte kan redovisa pensionsstiftelsens tillgångar 
som sina egna i balansräkningen. De gav inte heller några indikationer på att 
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kontrollkriteriet inte är tillämpbart på den kommunala koncernen. Därför har 
kommunstyrelsen begärt kompletterande normering från RKR varav de har 

uppmuntrat kommunstyrelsen att fortsatt förhålla sig passiva gällande 
hanteringen av pensionsstiftelsen i räkenskaperna, tills dess att de kommit 

med ett utlåtande som förväntas ske under 2022. Kommunstyrelsen ämnar 
ompröva sin bedömning så snart RKR gjort ett utlåtande. 
 

Revisionen anser att kommunen bör redovisa verksamhetsfastigheterna 

som finansiell leasing. 

Svar: Kommunstyrelsen har uppmärksammat att flera av de drygt 32% 
(2020) av kommunerna som implementerat någon form av finansiell leasing 
kraftigt försämrat den rättvisande bilden i sina räkenskaper samt försvårat 

efterföljande ekonomistyrning på grund av att RKR R5 ger upphov till en 
hög grad av godtycklig tolkning. Strategin från kommunstyrelsen har varit 

att invänta den omfattande idéskriften som RKR gav ut vid årsskiftet inför 
sin bedömning. Därmed kommer kommunstyrelsen ompröva sin bedömning 
under 2022. Vidare understryker kommunstyrelsen att hantering av leasing 

inte har direkt stöd i lag, ej heller bör en sådan hantering som RKR 
förespråkar anses vara praxis i nuläget. 

 
Revisionen noterar att pensionskompensation från regionen redovisats 

som en intäkt under 2022. 

Svar: Kommunstyrelsen valde i sin klassificering att utgå från det politiskt 
fattade beslutet vilket var under 2022.  

 

Revisionen rekommenderar att en tydligare avstämning görs i samband 

med bedömningen av koncernbolagens måluppfyllnad. 

Svar: Kommunstyrelsen strävar efter transparens och tydlighet vid 
bedömning av måluppfyllelse. Revisionens rekommendation tas i beaktan 

inför kommande uppföljningar.  

 

Revisionen rekommenderar att verksamhetsmål med betydelse för god 

ekonomisk hushållning utverkas för kommunkoncernen. 

Svar: Enligt nuvarande styrmodell utverkar koncernbolagen mål för 
verksamheten med utgångspunkt från ägardirektiv och bolagsordning. En 

genomlysning av kommunens styrmodell med tillhörande styrprocesser har 
initierats i syfte att säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet. Revisionens 

rekommendation beaktas i kommande arbete. 

 

 

Andreas Björnberg  Hanna-Maria Fälldin  

Redovisningscontroller  Verksamhetscontroller  
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2022-05-09 

 

Dnr  

KS/2022-000175 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2021 - 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

Förslag till beslut  

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021.   

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan 

Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet styrs av en direktion som 
består av 2 ledamöter och 2 ersättare från respektive medlemskommun. 
Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2021 som granskats av 

revisionen. Revisionen har påpekat att direktionens internkontroll inte varit 
tillräcklig under året och att 3 av de 4 verksamhetsmålen inte uppnåtts. 

Dock har samtliga finansiella mål uppnåtts. Revisionen har tillstyrkt att 
respektive kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.  

Socialt perspektiv 

Ärendet handlar om formalia och har ingen social anknytning. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen påverkan på natur eller miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ansvarsfrihet för kommunalförbund med direktion regleras i 

Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Då det inte uttryckligen anges vem 
som ska godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvarsfrihet tas av 

medlemmarnas fullmäktige får det antas att uppgiften faller på direktionen 
som är den beslutande församlingen för förbundet. Årsredovisningen har 
godkänts av direktionen och granskats av revisionen. Fullmäktige har nu att 

ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 
Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen    
 

Malin Ullström  Johanna Laine 
T.f. chef kanslienheten  Kommunsekreterare 
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TUVWXYZ[\X]̂_̂Ỳ_V\abc�2!1'41&1=$1
'-3+!2
+&))
!++
G7$2'&4+)&=+
,$%G*!
/*de�/**F1!)3G2,F1%$+'
N2'2$%/7&'1&1=
(!2
F002I++!+'
&
$1)&=($+
*$%
4/**F1!))!=$1 
)!=$1
/*
4/**F1!)
,/43G2&1='L/.(
2$%/7&'1&1=
/.(
=/%
2$%/7&'1&1=''$%
&
4/**F1$2
/.(
2$=&/1$2
'!*+
2$4/**$1%!+&/1$2<eH$'F)+!+$+
&
N2'2$%/7&'1&1=$1
I2
3G2$1)&=+
*$%
%$
*N)
'/*
%&2$4+&/1$1
,$')F+!+ 
'/*
I2
!7
,$+-%$)'$
3G2
=/%
$4/1/*&'4
(F'(N))1&1=EN2+
F00%2!=
I2
!++
=2!1'4!
N2'2$%/7&'1&1=$1
&
'-3+$
!++
=$
2$7&'/2$21!
$++
+&))2I.4)&=+
F1%$2)!=
3G2
2$7&'&/1',$2I++$)'$1<RSf
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 Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet 2021 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) 

Förslag till beslut  

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 

enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021.    

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
(KTM) ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. 
Förbundet styrs av en direktion som består av 2 ordinarie ledamöter och 

ersättare från Region Västernorrland samt en ledamot och en ersättare från 
samtliga medlemskommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Sollefteå, 

Ånge, Timrå och Örnsköldsvik. 

Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2021 och den har granskats av 
revisionen. Revisionen noterar att direktionen inte uppnått några finansiella 

eller verksamhetsmål vilket dock förklaras med att verksamheten påverkats 
kraftigt av Covid-19. Revisionen konstaterar att det fortfarande saknas 

beslut om förstärkt uppsikt men att internkontrollen i övrigt är tillräcklig. 
Revisionen har inte lämnat några formella anmärkningar utan har tillstyrkt 
att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda förtroendevalda i densamma. 

Socialt perspektiv 

Ärendet handlar om formalia och har ingen social anknytning. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen påverkan på natur eller miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ansvarsfrihet för kommunalförbund med direktion regleras i 

Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Då det inte uttryckligen anges vem 
som ska godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvarsfrihet tas av 
medlemmarnas fullmäktige får det antas att uppgiften faller på direktionen 

som är den beslutande församlingen för förbundet. Årsredovisningen har 
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godkänts av direktionen och granskats av revisionen. Fullmäktige har nu att 
ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 

   

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

  

Malin Ullström 

T.f. chef för kanslienheten 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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Hej! 
  
Revisionsberättelsen för år 2021 inklusive bilagor expedieras enligt uppdrag.  
  
Detta mejl innefattar revisionsberättelsen.  
  
Bilagor skickas i separata mejl p.g.a. att det annars riskeras att bli för stora filer för att kunna levereras.  
  
Bilaga 6-11 och 10-11 expedieras så snart de är upprättade. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Birgitta Arnberg 
Revisionsdirektör 
Certifierad kommunal revisor 
  
REGION VÄSTERNORRLAND 
Revisionskontoret 
0611-801 55, 070-296 35 99 
birgitta.arnberg@rvn.se 
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   Till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik, Sollefteå, 

Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge 
   samt Region Västernorrland 
    

Kopia till: Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län (org nr 222000-2923) av dess direktion.  
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De an-
svarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskap-
er och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och fö-
reskrifter som gäller för verksamheten. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommu-
nal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-
lig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Vi bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt 
sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Vi bedömer sammantaget 
att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Ekonomin och möjligheterna att nå målen har samtidigt i 
stor utsträckning påverkats av covid-19.  
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Vi bedömer att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig. Vi anser 
dock att det är en brist att beslut om förstärkt uppsikt inte har fattats. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt. 
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi åberopar bifogade rapporter. 
Den 29 mars 2022 

Mikael Gäfvert Åke Söderberg Thomas Jäärf 

Revisionsberättelsen signeras med BankID av Kommunalförbundet Kollektiv-
trafikmyndigheten i Västernorrlands läns revisorer Mikael Gäfvert, Åke Sö-
derberg och Thomas Jäärf. 
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Bilagor: 
Bilaga 1 Granskning av delårsrapport per 2021-08-31 
Bilaga 2 Grundläggande granskning år 2021 
Bilaga 3 Granskning av årsredovisning per 2021 
Bilaga 4 Revisionsberättelse 2021, Norrtåg AB 
Bilaga 5 Granskningsrapport 2021 Norrtåg AB 
Bilaga 6 Revisionsberättelse 2021, Bussgods i Västernorrland AB 
Bilaga 7 Granskningsrapport 2021, Bussgods i Västernorrland AB 
Bilaga 8 Revisionsberättelse 2021, Västernorrlands Läns Trafik AB 
Bilaga 9 Granskningsrapport 2021, Västernorrlands Läns Trafik AB 
Bilaga 10 Revisionsberättelse 2021, AB Transitio 
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PROTOKOLL

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress: Besöksadress: Telefon: 0690-76 40 10 Org. nr: Webb/e-post:
Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se
841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se

Sid 1 av 26

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2022-03-24

Tid: 08.00 11.08
Datum: 2022-03-24
Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Charlotta Hellhoff Mathias Sundin Yvonne Öberg § 24 - 28
Camilla Norberg Michaela Björk § 24 Michael Arnstigen
Thomas Olsson Sofia Moberg § 24 - 29

Övriga närvarande:

Justerare:
Jan Filipsson (S)

Tid för justering:
2022-03-28

Justering av protokollet sker 
med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den
2022-03-24 2022-03-28 2022-04-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Datum
2022-03-24

Diarienr
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Ordinarie 
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Ersättare 
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§ 29. Årsredovisning 2021 

Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa Årsredovisning 2021. 
 
Bakgrund 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat 
årsredovisning för 2021. 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för 
kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god 
ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i 
balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de 
utnyttjas på ett effektivt sätt.  

För att uppnå detta har förbundsdirektionen beslutat om fyra övergripande mål och tio 
delmål. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp 
för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med 
målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder. 

Myndighetens bedömning  
2021 var ytterligare ett år som starkt påverkats av Covid-19. Restriktioner och 
rekommendationer har medfört stora effekter för resandet i länet. Stängda framdörrar har 
medfört svårigheter att visera biljetter och begränsat möjligheterna att köpa biljetter 
ombord. 
 
Det totala resandet i Västernorrlands län har under året minskat med 11,4 procent jämfört 
med 2020. Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är 
intäkterna 26,7 mnkr lägre än budget motsvarande 31 procent. Vid en jämförelse med 
föregående år är förändringen 3,7 mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. 
 
Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden.  
I överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till 
produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång 
till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för 
marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad 
biljettkontrollverksamhet. 
 
Effekterna av covid-19 har haft stor påverkan på måluppfyllelsen. Utformningen av mål och 
indikatorer bygger på ett grundläggande antagande med ökat resande. Utifrån årets 
utveckling av resandet så uppvisar samtliga mål låg måluppfyllelse. God ekonomisk 
hushållning uppnås inte och inga av övriga verksamhetsmål uppnås. 
 
Föredragande: 
Yvonne Öberg, tf. ekonomiansvarig. 
 
Expedieras till: 
Förbundets medlemmar 
Förbundets revisorer 
 
Beslutsunderlag: Missiv 2022-03-04 Årsredovisning 2021 

Årsredovisning 
2021 
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Nu är bokslutet för 2021 klart och återrapporterat till medlemmarna. 2021 blev ännu ett år präglat av 
den pandemi som drabbat världen. Viruset har bytt skepnad och återkommande drabbat det svenska 
samhället. Efter sommaren lättades ett flertal restriktioner och tron om en normal höst och vinter 
började växa fram. Samhället började så smått öppna upp, människor började återigen besöka hotell 
och restauranger. Det visade sig dock under december månad att smittspridningen tog fart igen och 
skärpta restriktioner fick införas. Din Tur fick återigen fatta beslut om att stänga framdörrarna i våra 
bussar, detta genomfördes lagom till skolornas uppstart efter jullovet. 

Pandemin och dess effekt på samhället kommer att vara kännbara även långt efter det att 
restriktionerna har släppts och viruset övergår till att klassas som en normal säsongsinfluensa. För 
kollektivtrafiken kommer det att vara stora problem att prognosticera biljettintäkternas utveckling, 
kommer resandet att snabbt återgå till normala nivåer igen? Känner människor en trygghet i att resa 
kollektivt tillsammans med andra? Blir det möjligen så som många förutspår att arbetsresandet 
kommer att minska, idag vet alla att det fungerar att arbeta hemifrån på distans.  

Kollektivtrafiksverige kommer att behöva tänka nytt och erbjuda den typ av resor som våra resenärer 
efterfrågar. I Västernorrland har vi under hösten 2021 analyserat befintligt utbud av biljetter och kort 
samt vår prisprofil. Arbetet utmynnade i ett antal förslag till förändringar, en rejäl justering nedåt av 
priset på periodkort/länskort, högre pris på enkelbiljetter vid köp ombord. Mer nyheter kommer att 
lanseras under vintern/våren 2022 då restriktionerna släpps. 

Under 2021 inleddes arbetet med ett stort antal viktiga projekt. Inför kommande upphandling 
behöver bränslefrågan belysas och politiskt behöver ett vägval göras, det är inte realistiskt att tro att 
dagens lösning med HVO 100 kommer att vara möjlig i nästa upphandling. Myndigheten är 
behjälplig med administrativa resurser i det arbete som medlemmarna under regionens ledning 
tillsammans gör i syfte att förhandla fram och besluta om ny förbundsordning. I arbetet ingår även att 
föreslå en ny kostnadsfördelningsmodell. Arbetet med att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram 
är i gång och inne i sin mest intensiva fas med kunskapsseminarier.  

Den nya organisationen har nu hunnit finna sina former och ett antal nya medarbetare har under året 
rekryterats. Med tanke på det arbete som ligger framför oss i myndigheten kommer det att krävas 
mer resurser i form av medarbetare som kan ta ansvar för delar av det arbete som ligger framför oss. 
Dagens myndighet har varken de personella resurserna eller den samlade kompetens som framtidens 
myndighet kräver för att lyckas i sitt viktiga arbete. Här kommer direktionen att under vintern 2022 
enas om ett vägval och tillsammans med medlemmarna fatta beslut i frågan. 

I vinter inleds budgetarbetet inför kommande planperiod. Här kommer medlemmarna att få förklarat 
för sig vilka utmaningar myndigheten står inför vad gäller, resandeutveckling, kostnadsindex, 
utveckling för bränsle, resurssättning på myndigheten inför kommande stora arbeten som beskrivits 
ovan. 

Den här årssummeringen blir den sista som ordförande för den här mandatperioden. Jag är nöjd med 
det arbete som vår myndighet levererat under mandatperioden. Vi har lyckats ställa om myndigheten 
till att bli en myndighet med den kompetens som efterfrågas, våra medlemmar är idag mer nöjd med 
vårt arbete än vid 2019 års ingång. Vi har med professionalism hanterat alla de svårigheter som 
uppstått under den pandemi som drabbat världen. Jag är övertygad om att myndigheten är på väg in i 
en ny spännande utvecklingsresa vad gäller kollektivtrafikens och länets utveckling. Ett stort tack till 
er alla för fantastiska insatser under 2021, nu fortsätter resan mot en bättre kollektivtrafik i 
Västernorrland. 

 

 

Per Wahlberg, Ordförande  
Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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Förvaltningsberättelse

Vårt uppdrag  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 
kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag 
om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)  

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten 
Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 
Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar 
om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

 efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 
regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

 verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  
 verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

 
I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 
administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för 
nästkommande år grundat på MRP:s första år.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 
kommuniceras med varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. 
Övriga bolag i koncernen är helägda Bussgods Västernorrland AB och delägda (5 %) AB Transitio. 
Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: DC7CC8B1-F996-41EC-A38D-E85CB5A88AE7. Page 49 of 101.



 

 

 

 

Sid 5 av 43

Året som gått 
 Året har i hög grad påverkats av covid-19 och olika typer av åtgärder och anpassningar 

kopplat till pandemin.  

 Från 1 juli togs allmänna råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid bort. 

 Från 15 juli hävdes begränsningen av antal passagerare för långväga kollektivtrafik.  

 Myndighetens medarbetare vid kontoret i Kramfors har i stor utsträckning arbetat på distans, 
vilket fungerat bra.  

 Framdörrarna i bussarna har under åter hållits stängda på grund av arbetsmiljöskäl. Detta har 
medfört svårigheter att bland annat köpa biljetter ombord. 

 Inom IT har stora förändringar skett för att säkerställa data-/informationssäkerhet. Den 
interna IT-miljön har separerats till två delar. För vår IT-produktionsmiljö har det införts 
strikta åtkomster. Stora delar av vår infrastruktur har byggts om, som har möjliggjort att vi 
har kunnat säga upp onödiga accesser och sparat på kostnader. Vi har infört övervakning, 
backup/återställning av verksamhetskritiska datorer och en rad av andra metoder att säkra 
från externa access till våra system.      

 Mål och resursplan (MRP) 2022-2024 inklusive budget har arbetats fram efter dialog med 
respektive medlem i kommunalförbundet. Önskade trafikförändringar har inarbetats och 
MRP blev fastställd av direktionen i september månad.  

 Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden.  
I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till 
produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång 
till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för 
marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad 
biljettkontrollverksamhet. 

 Staten har avsatt riktade medel till kollektivtrafiken för att mildra de ekonomiska effekterna 
av covid-19 och för att säkerställa en god kollektivtrafik i landet. 
Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat in en ansökan för det under september månad.   

 Sundsvalls Centralstation togs i bruk i augusti och har byggts om till ett modernt, 
funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Syftet är att knyta samman regional 
busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde.  

 Under året har fem nya medarbetare anställts. En HR-ansvarig, en IT-ansvarig, två 
trafikutvecklare samt en trafikstrateg.  

 Myndigheten har arbetat med det sista utvecklingsarbetet inför lansering av realtid i app. 
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Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten 2021 2020 2019 2018 2017 

KOSTNADER     
 

Allmän kollektivtrafik     
 

        landsbygdstrafik -270,2 -265 -264,8 -259,8 -245,6 

        tätortstrafik -200,3 -185,8 -199,1 -191,3 -175,5 

        tågtrafik (ny princip tåghyra 2020) -103,7 -88 -57,4 -49,1 -45,5 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -110,1 -100,1 -114,7 -110,4 -108,2 

Administrativa kostnader -61,1 -63,5 -60,1 -56,8 -52,4 

Stationsavgifter -1,3 -2,2 -1,4 -2,4 -1,8 

Avskrivning bussar 0 0 -1,3 -2,9 -2,9 

Avskrivning biljettmaskiner och biljettsystem -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7 

Övriga avskrivningar -0,7 -2,4 -1,1 -1 -0,4 

Övriga kostnader - - - -1 - 

Totala kostnader  -748,0 -707,2 -700,1 -674,9 -633 

INTÄKTER     
 

Allmän kollektivtrafik      

        biljettförsäljning 65,4 67,6 101,9 105,9 105,9 

        skolkort 15,4 16,1 17,7 19,8 24,3 

Övriga intäkter 69,5 60,7 15,7 16,9 9,5 

Totala intäkter 150,3 144,4 135,3 142,6 145 

Jämförelsestörande poster 1,0 1 0 0,9 8,1 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -564,8 -531,4 -488,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 383,6 386,1 396 

Finansiella poster 0 0 0,1 1,7 0 

Resultat 0,0 0 0 0 0 

Produktionsinformation 2021 2020 2019 2018 2017 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)  
Landsbygdstrafik 8 432 935 8 460 966 8 438 432 8 531 713 8 516 599 

Tätortstrafik 4 542 025 4 768 337 4 768 954 4 701 354 4 662 361 

Total produktionskilometer 12 974 960 13 229 303 13 207 385 13 233 067 13 178 960 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM[1]      

Landsbygdstrafik -32,04 -31,18 -31,38 -30,45 -28,84 

Tätortstrafik -44,09 -38,97 -41,75 -40,69 -37,64 

Total bruttokostnad/km -36,26 -33,99 -35,12 -34,09 -31,95 

Förändring i % 7% -3% 3% 7% 6% 

Skattesubventionsgrad 2021 2020 2019 2018 2017  

Skattesubvention2 83% 81% 79% 78% 77% 

 
1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

2 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus 
biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Ekonomisk information (mnkr) Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017  
   

  

Intäkter 252,9 205,2 219,9 228,3 186,3 
 

   
  

Kostnader -876,1 -768,2 -785,2 -759,7 -672,3 
 

   
  

Verksamhetens nettokostnader -623,1 -563,0 -565,3 -531,4 -486,0 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 513,2 423,1 383,6 386,1 396,1 
Finansiella poster -4,4 -0,1 0,5 1,9 0,0 

Resultat 0,7 -0,1 -0,1 0,2 -0,7 

 
   

  

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 
Kollektivtrafikbranschen i stort har påverkats mycket av pandemin. De nationella restriktionerna och 
smittspridningen har medfört minskat antal resor och därigenom minskade intäkter. När Sverige nu 
närmar sig att covid-19 inte längre ska klassas som en pandemi så börjar arbetet att vinna tillbaka 
resenärerna som slutat resa under pandemin. Det finns dock mycket som tyder på att resmönstren 
efter pandemin fortsatt kommer att se annorlunda ut på grund av distansarbete och digitala möten. 
Detta är något som branschen kommer behöva följa och anpassa sig till de kommande åren. 
Flexiblare trafiklösningar och reseprodukter kan vara viktiga pusselbitar i den anpassningen. 

 

Samtidigt så tar klimatfrågan en allt större roll i samhället vilket också påverkar kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafiken är, om den körs på förnybara drivmedel, ett klimatsmart och resurseffektivt sätt att 
resa. Andelen personer som anser att detta är viktigt ökar, vilket kan bidra till fler resenärer i 
kollektivtrafiken. Samtidigt så står kollektivtrafiken generellt i världen och specifikt i Västernorrland 
inför en utmaning då all fordonstrafik ska bli fossilfri, samtidigt som det populära drivmedlet 
HVO100 stiger i pris och förväntas bli svårare att få tillgång till succesivt. Det innebär att 
kollektivtrafiken behöver byta bränsle. Trenden är tydlig och den är att Sverige, precis som resten av 
Europa, går mot en i väldigt hög grad elektrifierad bussflotta. För Västernorrlands del innebär det att 
nya fordon måste upphandlas och att infrastruktur för laddning behöver förberedas runt om i länet. 

 

Länets utveckling inom kollektivtrafiken processas just nu i två parallella processer, ny 
förbundsordning och nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet 
förväntas kommunalförbundets medlemmar nå samsyn gällande ambition och mål för länets 
kollektivtrafik samt vilka insatser som krävs för att nå dessa mål. Förbundsordningen sätter ramarna 
för samverkan och finansiering. Med bägge dessa dokument på plats kan resan mot Västernorrlands 
framtida kollektivtrafik på allvar ta fart.   
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Väsentliga personalförhållanden 

Frånvaro på grund av sjukdom 

 

Sjukfrånvaro  

Sjuktalen har minskat jämfört med 2020 års utfall men riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts vid 
årets slut. I huvudsak beror sjuktalet för 2021 på korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19. 

Löne- och medarbetarsamtal  

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det nya centrala 
löneavtalet fr.o.m. 2020 fördröjdes och inte blev klart förrän i slutet av 2020, genomfördes under 
våren lönesamtal som omfattande nya löner för båda åren 2020 och 2021. De nya lönerna betalades 
ut under maj månad. 

Medarbetarsamtal har för de flesta utförts under hösten 2021, medan några medarbetarsamtal som inte 
kunnat genomföras under året är inbokade och hålls under januari 2022. 

Fyra medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra lediga dagar.      

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och se till att arbetsmiljön är god.  

Handlingsplaner finns framtagna för arbetsplatserna i Kramfors och på Din Tur kundcenter och följs 
upp kontinuerligt. Handlingsplanerna finns tillgängliga på intranätet.     

Jämställdhet och mångfald 

Gällande jämställdhetsplan är den under utarbetande och revidering men har på grund av ändrade 
förutsättningar försenats. 

Av 18 tillsvidareanställda i Kramfors är 50 % kvinnor och 50 % män. På Din Tur kundcenter är av 
de 31 tillsvidareanställda 65 % kvinnor och 35 % män.  

Av de visstidsanställda är det en könsfördelning med 50 % kvinnor och 50 % män. Vid rekryteringar 
eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och 
en kvinna.  

Kompetensutveckling 

Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts bland annat med inriktning mot KOLL 2020.  

Interna utbildningar har genomförts i Offentlighet och sekretess samt IT-säkerhet. Pandemin har 
medfört att många medarbetare arbetat på distans. För att bibehålla kontakten med kollegorna har en 

Sjukfrånvaro (%)    2021 2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

 
4,3 

 
6,0 

 
3,6 

 
4,8 4,8 

Andel av sjukfrånvaron som avser 
långtidsfrånvaro  

0,6 10,9 8,0 
22,0 29,4 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,1 6,7 3,6 5,5 4,7 

Sjukfrånvaro män 6,0 5,0 3,1 3,5 5,1 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,9 2,0 2,6 8,3 6,9 

Sjukfrånvaro 30  49 år 6,0 4,3 2,7 4,3 5,4 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 3,4 3,7 4,6 3,5 3,0 
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egor 
även möjligheten till kollegialt lärande tagits tillvara.  

Personalstruktur  

Antal  2021 2020 2019 2018 2017 

Kvinnor                           30 34 40            35 32 

    varav tillsvidareanställda 29 32 37 33 30 

Män                                31 24 22            20 16 

   varav tillsvidareanställda 30 21 18           17 14 

Summa 51 58 64           55 48 

   varav tillsvidareanställda 49 53 55           50 44 

 

Av de 49 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur 
kundcenter är 66 procent kvinnor och 34 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning 
på 67 procent kvinnor och 33 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Det totala antalet medarbetare har minskat jämfört med tidigare år, totalt har 12 medarbetare avslutat 
sina anställningar och 5 medarbetare har nyanställts. 
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 
 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av 
kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och 
ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, 
utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 
sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna 
redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:  

 Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

 Minskad negativ miljöpåverkan 

 Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 
som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2022 antogs 
av förbundsdirektionen. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de 
ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.  

 

Genomförda åtgärder är i den mån det är relevant förankrade hos medlemmarna i budgetdialogerna. 
Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 
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Vision och mål

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala 
utvecklingsstrategin En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med 
resenären i fokus. 

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 
Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 
skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 
bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 
i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden 
för länets kollektivtrafik arbetats fram: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. Inom varje 
målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och 
inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att 
kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 
åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 
Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 
Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 
Kollektivtrafikmyndigheten 2030 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:
Bedömningen är att målet ej uppfylls. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 
pandemin. Restriktionerna har successivt avvecklats under 2021 men till viss del återinförts. Det finns en osäkerhet 
gällande hur länge effekterna av covid-19 kommer att påverka trafiken. Under hösten öppnades åter framdörrarna i 
bussarna. En ny smittspridningsvåg drog in i slutet av året vilket på nytt tvingade fram stängning av framdörrarna. 
Regeringen rekommenderade i slutet av året att alla som hade möjlighet skulle välja annat färdmedel än
kollektivtrafik i rusningstid, vilket ytterligare påverkade resandet negativt.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021

Utfall 2020
Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 
upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort

5 863 917 6 621 874 9 506 620 9 243 749

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 

Nationellt snitt1

55/31 59/33

69/52

59/34

69/54

63/40

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet 

biljettpriser mm) (%)

Nationellt snitt

70/70 66/63

78/77

62/60

77/77

70/67

enkelt att resa med Din 

Nationellt snitt

68/43

75/60

69/45

75/61

68/45

76/63

70/50

Nationellt snitt

65/56

63/59

68/58

67/62

69/60

72/67

71/60

1 Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken2

Trafik-
område 

Trafikering 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Förändring 

2021 - 
2020 

Förändring 
2021  

2020 (%)

O2 Höga Kusten 35 827 42 844 60 680 67 532 79 035 99 843 -7 017 -16,4%

O3  Sollefteå tätort 49 816 55 482 83 695 77 874 74 381 69 906 -5 666 -10,2%

O45  
Sollefteå 
landsbygd 

53 182 72 078 122 053 124 426 125 740 134 579 -18 896 -26,2%

O6  Örnsköldsviks 
tätort 

761 427 927 960 1 269 766 1 222 244 1 165 562 911 055 -166 533 -17,9%

O7  

Örnsköldsvik  
Husum, Gideå 
och 
Trehörningsjö 

46 731 63 109 90 760 98 149 115 424 108 339 -16 378 -26,0%

O8  

Örnsköldsvik  
Solberg, 
Mellansel och 
Bredbyn 

74 873 104 075 149 831 148 821 150 126 140 861 -29 202 -28,1%

O9  
Örnsköldsvik  
Skorped och 
Köpmanholmen 

98 749 124 530 154 405 150 199 154 064 145 822 -25 781 -20,7%

O10  Härnösands 
tätort 

444 718 466 251 711 025 601 761 511 073 440 559 -21 533 -4,6%

O1415  Sundsvalls tätort 3 425 069 3 812 840 5 505 740 5 403 093 5 370 199 5 090 788 -387 771 -10,2%

O16 
Sundsvall  Holm 
och Liden 

90 661 102 434 133 666 130 962 118 986 121 420 -11 773 -11,5%

O1721 Njurunda  
Sundsvall  Timrå 

768 926 845 055 1 224 339 1 250 714 1 204 362 1 135 558 -76 129 -9,0%

O18 
Sundsvall  
Matfors 153 495 175 176 235 039 224 133 206 343 182 358 -21 681 -12,4%

O20 
Sollefteå  
Kramfors - 
Härnösand 

198 415 211 171 318 065 352 362 387 699 374 478 -12 756 -6,0%

O22 Härnösand 
landsbygd 

80 377 95 358 123 610 121 371 110 728 98 303 -14 981 -15,7%

O23 Ånge landsbygd 103 041 111 928 151 557 159 745 170 712 173 187 -8 887 -7,9%

S3 

Tvärflöjten, 
Örnsköldsvik - 
Sollefteå  
Östersund 

6 004 14 379 25 020 26 335 24 023 33 216 -8 375 -58,2%

S4 
Linje 331 
Sollefteå - 
Sundsvall 

7 995 7 981 15 423 19 507 19 782 17 115 14 0,2%

S5 
Linje 201 
Härnösand  
Timrå  Sundsvall 

127 498 142 442 221 787 232 326 222 640 200 542 -14 944 -10,5%

S6 
Linje 50 
Härnösand-
Örnsköldsvik 

31 599 30 627 35 958 47 744 43 709 83 751 972 3,2%

Koll 2020[2] Världsarvsbussen - 738 1 709 - - -   

  Totalt (ej tåg) 6 558 403 7 406 458 10 634 128 10 459 298 10 254 588 9 561 680 -847 317 -11,4%

Tågtrafik 
Mittbanan och 
Botniabanan 

255 054 315 081 514 247 496 816 537 254 145 027 -60 027 -19,1%

 
2 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad
         

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera indikatorvärden ligger knappt under riktvärdena. 

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 
svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 
ombord på bussarna. Detta har påverkat resandet och resenärerna negativt.

Indikatorer för att följa upp målet3 Utfall 
2021

Utfall 2020
Utfall 
2019

Riktvärde 
2020

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda 
med Din Tur) (%)
Nationellt snitt

57/41

60/52

57/44

61/54

55/41

60/54

58/50

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är 
nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%)
Nationellt snitt

78/77 77/77

79/79

76/76

79/79

80/75

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 
rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) 
(%)
Nationellt snitt

28/18 27/18 28/18 35/25

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en minskad nöjdhet från resenärer.

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 
svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 
ombord på bussarna. Detta har sammantaget påverkat resenärerna negativt.

Användandet av Din Turs app har ökat.

3 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)
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Indikatorer för att följa upp målet4 Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall
2019

Riktvärde
2021

Antalet användare av Din Tur-app 

Genomsnitt/mån 31 336 29 492 31 896

360 000

30 000

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 
ombordpersonalen har ett trevligt 

Nationellt snitt

65/67

70/71

68/68

74/74

70/71

77/78

71/71

-

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 
köpa Din Turs biljetter och 

68/67

77/74

74/71

79/78

73/72

78/76

74/74

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år men ändock i 
huvudsak under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta information om resan har uppnått 
riktvärde för 2021. 

Ett realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser är infört. Det har 
dock funnits brister i driftsäkerhet.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Bemötande kring service/information: Andel som 
Personalen på 

kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande

65/66

68/67

64/64

69/68

65/63

71/71

68/68

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 

Nationellt snitt

60/60

70/71

58/60

72/72

59/60

73/74

63/61

Information inför resan: Andel som instämmer i 

Nationellt snitt

70/70

78/77

66/63

78/77

62/60

77/77

68/65

4 Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten)
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad               

Analys:

Bedömningen är att målet i sin helhet inte uppfylls för 2021. 

Busstrafiken körs fortsatt på HVO100 som är ett förnybart drivmedel. Nettoeffekten för HVO100 jämfört 
med normal MK1-diesel bedöms vara upp till 90 procents minskning av CO2-utsläpp. Det kollektiva 
resande som utförs i fordon som drivs av förnybara drivmedel bidrar därför i sig till minskad negativ 
miljöpåverkan jämfört om resan skulle ha genomförts med bil. Då resandet minskade under 2021 samtidigt 
som trafiken upprätthölls på samma nivå så har den positiva effekten minskat under året eftersom
energiåtgång per personkilometer har ökat. Tågtrafiken körs på förnybar el vilket i princip innebär 
nollutsläpp.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Riktvärde 
2021

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 
motoriserade resandet (%)

8 8 12 10

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 
kilowattimma (g/kWh)

1,0 1,2 1,26 1,28

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 
trafik (kWh/km)

3,3 3,3 3,2 3,0

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 99,5 98,5 98,9 99,0

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas 2021. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat 
kraftigt till följd av covid-19 pandemin. Det totala resandet i Västernorrlands län har minskat avsevärt 
jämfört med året innan pandemin (2019). Det har sammantaget haft en negativ påverkan på målen.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Nettokostnad per resa (kr) 51,3 49,1 39,1 43

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad5 (%)

varav landsbygdstrafik

varav tätortstrafik

12,7

9,4

17,1

19,0

17,7

20,8

20,1

15,5

26,4

19,6

15,6

25,0

Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur6
25 25 23 24

Antal sjukresor 137 905 136 278 187 320 -

5 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter. 
6 Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer.
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Antal färdtjänstresor 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 
kommun från juni 

121 238 99 100 168 461 - 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 559 507 401 - 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 
kommun från juni 

253 244 225 - 

Andel samordnade sjukresor (%) 19,01 30,52 57,89 50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  
Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 
kommun från juni 

39,92 43,23 58,43 55 

Kostnad per produktionskilometer (kr) särskild persontrafik 22,87 22,18 21,91 23,8 

 

Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för sex av länets kommuner och 
Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller 
en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När 
resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Pandemin har lett till ett minskat antal resor för regionen och kommunerna. Beslut på restriktioner att 
samordna färre antal resenärer i fordonen leder till att andelen samordnade resor minskat kraftigt. 
Samordningsgraden för regionens sjukresor har en lägre nivå i och med att andelen ensamåkare är 
högre vilket medför att resorna inte kan samordnas. 

   
Diagram: Andel samordnade resor (%) 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet ej kommer att uppfyllas. 

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat på flera håll vilket innebär att riktvärdet för indikatorerna enbart 
uppfylldes i ett fall. Effekterna av covid-19 och därtill hörande restriktioner har haft stor påverkan på 
måluppfyllelsen. 

Indikatorer att följa upp målet
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Antal resor i de prioriterade stråken 5 203 046 5 849 386 9 091 677 7 730 000

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611) 1 229 723 1 226 386 1 801 924 1 530 000

Tätortstrafik (Sundsvall O14/15) 3 425 069 3 812 840 5 505 740 4 680 000

Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6) 761 427 927 960 1 269 766 1 080 000

Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter) 255 054 315 0891 514 247 440 000

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte uppnås. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad 
biljettsamverkan kommer till, där biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resealternativ. Inget arbete är 
utfört.

Antalet användare av Din Turs-app har ökat. 

Indikatorer för att följa upp målet
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Riktvärde 
2021

Utbudsförändring genom biljettsamverkan
SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre)
SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre)
X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)7

0
0

22

0
0

25

0
0

25

2
2

25

Andel produkter som är digitaliserade8 (%) 36 20 20 80

Antalet användare av Din Tur-app, 

genomsnitt/mån
31 336 29 492 31 896

300 000

30 000

7 Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer. 
8 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad 
per augusti 2019.
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Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Av utfallet från medarbetarenkäten i december 2018 uppnås inte 
riktvärdena och under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät. Arbetet med att göra målen välkända för våra 
medarbetare har fortsatt under 2021 och även i medarbetarsamtalen. Medarbetarsamtal har inte genomförts 
för alla medarbetare under 2021.

Indikatorer för att följa upp målet
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall aug 
2019

Riktvärde 
2021

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar 
hela myndigheten (%) 
Benchmark9

- - -

-

-

-

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till 
sitt arbete (%) 
Benchmark myndigheter

- - -

-

100 

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019

Måluppfyllnad

Analys:

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator 
om medarbetarindex saknar värde. Sjuktalen har minskat jämfört med motsvarande period 2020 men når 
inte målet 3,5. Både antalet utnyttjade friskvårdstimmar och andelen medarbetare som utnyttjar 
friskvårdsbidraget har minskat. Insatser med att uppmuntra till och främja friskvård har dock gjorts under 
året.

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall
2019

Riktvär 
de 2021

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) - - - 65

Sjuktal (%) 4,3 6,0 3,6 3,5

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 283 384 382 450

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%) 45 66 48 60

9 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige
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Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning 

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk 
hushållning inte nås för 2021. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga 
för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen om Vi ska 
resurseffektivt öka det kollektiva resandet, Minskad negativ miljöpåverkan och Resurseffektiv 
kollektivtrafik. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande 
påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.  

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 
öka det totala kollektiva 
resandet 

Som en följd av covid-19 så har resandet i Västernorrlands län 
minskat. Generellt påverkar det alla indikatorer vilket är den 
huvudsakliga förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Minskad negativ 
miljöpåverkan 

Varierat utfall för indikatorerna med en helhetsbedömning att målet 
uppfylls med vissa brister. Andelen biodrivmedel ligger på 99,5 
procent och klarar riktvärdet. Marknadsandelen av det motoriserade 
resande är lägre än riktvärdet. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Resurseffektiv 
kollektivtrafik 

Bedömningen är att målet inte uppfylls. Antalet resor i 
Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 
pandemin. Samordningen av resor är också drabbade. Det har 
sammantaget haft en negativ påverkan på målen. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

 

Av övriga sju delmål uppfylls inget under 2021. Den huvudsakliga anledningen är effekter av covid-
19. 

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och mycket 
nöjda kunder ska öka 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera 
indikatorvärdena ligger knappt under riktvärdena. Bland annat 
stängda framdörrar har påverkat upplevelsen av resandet negativt. 

 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar till 
social inkludering  

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en 
minskad nöjdhet från resenärer. 

Användandet av Din Turs app har ökat. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 
personer med 
funktionsnedsättning  

Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år, ändå i huvudsak 
under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta 
information om resan har uppnått riktvärde för 2021. Ett 
realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas 
ankomsttid till hållplatser är infört, dock med brister i driftsäkerhet. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt öka 
resandet i prioriterade 
stråk 

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av 
covid-19 pandemin. Effekterna och restriktionerna av covid-19 
påverkar generellt alla indikatorer, vilket är den huvudsakliga 
förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse.  

Nej, målet 
uppfylls inte. 
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Tillväxt Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 
samverkan och innovation 

En viktig del för måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan, där 
biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resandealternativ. 

 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Medarbetare Målen är välkända för 
våra medarbetare  

Arbete med att uppnå målen har fortsatt under året, men är ännu inte 
på önskvärd nivå. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

Medarbetare Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta de 
förväntningar som ställs 
på verksamheten 

Berorende på effekter av covid-19 så visar sjuktalen en klar 
försämring jämfört med tidigare år och uppnår ej målet. Övriga mål 
visar viss förbättring, dock utan att uppnå målvärdena. 

Nej, målet 
uppfylls inte. 

 

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning 

Effekterna av covid-19 innebär att förutsättningarna för kollektivtrafiken väsentligt förändrats. Att öka 
resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare restriktioner 
med anledning av covid-19 har medfört svårigheter att öka intäkterna genom kampanjer för mer 
kollektivt resande. När restriktionerna nu avvecklats kommer resandet troligtvis att öka, om än med 
ett förändrat resandemönster. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers 
behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska 
lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas 
underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att 
göra det kollektiva resandet mer attraktivt.     
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Årets resultat 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr för 2021.  

Året visar nettokostnader om 597,7 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens 
nettokostnader 34,7 mnkr högre.  

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har fortsatt påverkats av covid-19 pandemin. 
Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. 
I intäkterna ingår 16,3 mnkr som avser statligt stöd som kompensation för del av de förlorade 
intäkterna för perioden januari  juni 2021. 

Under 2021 förändrades de trafikavtal som tidigare varit incitamentsavtal att övergå till rena 
produktionsavtal. Det gör att jämförelsen med 2020 blir missvisande, då incitamentsavtalen 2020 gav 
en kickback till följd av det låga resandet under pandemins första år. 

Övriga kostnader som påverkas är främst rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt 
kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.  

Kommunala biljettsubventioner visar en minskning med 24,7 mnkr mellan åren, till följd av fortsatt 
lägre volymer av resande. Medlemsbidrag är 59,5 mnkr högre än föregående år vilket beror på den 
samlade effekten av förändringarna för intäkter, kostnader och subventioner. 

Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 
förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 
Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år.  

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti 
görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Vid tertialuppföljningen per april gjordes 2021 en 
förenklad, ej fullständig, rapport och därför analyseras avvikelser ej från den. 

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades vid augustirapporten till 606,8 mnkr för helåret 
2021. Utfallet blev 9,1 mnkr lägre än utfallet. Förändringen består huvudsakligen av statsbidrag och 
trafikkostnader. Statsbidraget prognostiserades till 15 mnkr men utfallet blev 16,3 för kompensation 
av minskade biljettintäkter.  

Belopp i mnkr Utfall 2021 Utfall 2020 
Förändring 
2021-2020 

Förändring 
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 144,4 5,9 4,1 149,0 1,3 0,9 

Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,2 -1,1 

Avskrivningar -1,2 -2,6 1,4 -52,9 -0,9 -0,3 38,0 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -34,7 6,2 -606,8 9,1 -1,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 -24,7 -17,7 114,7 0,4 0,4 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 59,5 14,1 492,1 -9,5 -1,9 

Verksamhetens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Investeringsredovisning 

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,8 mnkr för 2021. Förutom komplettering av 
biljettmaskiner enligt plan, tillkom kostnader för ny biljettering under fjärde kvartalet. En investering 
enligt plan för perioden 2022  2025, varav kostnader nu tidigarelagts.  

Investeringar (mnkr) Utfall 2021 
Årsprognos 

aug 
Budget 

2021 Utfall 2020 

Biljettmaskiner 0,1 0,8 0,8 0,8 

Datorer 0,2 0,1 0 0,1 

Skyltar 0 0 0 0,1 

Optiska läsare 0 0 0 0,3 

Fordon 0,3 0 0 0 

BOB - biljettsystem 1,2 0 0 0 

Totalt 1,9 0,9 0,8 1,3 

 

Budgetföljsamhet 

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen 45,6 mnkr motsvarande 10,4 procent. Budgetavvikelsen 
beror främst på covid-19. Både intäkter och kostnader har påverkats.  

Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter är positiv och uppgår till 24,7 mnkr, vilket motsvarar 
19,7 procent högre intäkter än budget.  I de redovisade intäkterna återfinns intäktsförda bidrag för 
avslutade projekt, tåghyra och bidrag via Trafikverket för tappade biljettintäkter. 

Kostnaderna uppgår till 746,7 mnkr och är 29,3 mnkr högre än budgeterat. Vid antagandet av budget 
för 2021, fanns ett antal incitamentsavtal vilket omförhandlats till produktionsavtal senare. I budget 
för 2021 fanns antagandet att den rörliga delen för incitamenten skulle vara fortsatt låg eller negativ. 
Utfallet för 2021 speglar istället den faktiska trafikkostnaden utifrån rena produktionsavtal, Övriga 
kostnader som påverkat resultatet är index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och 
färdtjänstresor som också speglar effekterna av pandemin.  

Avvikelsen på avskrivningskostnader består till största del av investering i biljettmaskiner samt nytt 
biljettsystem. 

Även för 2021 ger den lägre nivån av resande sen effekt, så att Kommunal biljettsubvention utföll 40,5 
mnkr lägre än budget, motsvarande 26 procent. Budgeterad återhämtningsgrad av resande har inte 
infriats, vilket påverkar utfallet av subventionerna. Periodens medlemsbidrag är 45,6 mnkr högre än 
budget vilket förklaras av den totala effekten av budgetavvikelser för intäkter, kostnader och 
subventioner. 

Belopp, mnkr Utfall  Budget 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 125,6 24,7 19,7 

Verksamhetens kostnader -746,7 -717,4 -29,3 4,1 

Avskrivningar och nedskrivningar -1,2 -0,8 -0,4 55,3 

Verksamhetens nettokostnad -597,7 -592,6 -5,1 0,9 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 155,6 -40,5 -26,0 

Medlemsbidrag 482,6 437 45,6 10,4 

Verksamhetens resultat 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 
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Extraordinära poster 0 0 0 0 
 

Årets resultat 0 0 0 0  

 

Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2021 
uppgår likviditeten till 93 procent och ligger på ungefär nivå som föregående år. Ett riktvärde är att 
kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till 18,4 mnkr. Det negativa 
rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga 
skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,5 procent, i paritet med 
föregående år.  Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren. 

Resultat och kapacitet 2021 2020 2019 2018 2017 

Likviditet (%) 93 93 92 92 89 

Rörelsekapital, mnkr -18,4 -17,7 -19,1 -24,4 -25,8 

Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 

Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Kostnaderna har ökat 6 procent till följd av förändring av trafikavtal, förstärkningstrafik, index och 
kostnadsökning för sjukresor till följd av pandemin. Ökningen av avskrivningar med närmare 53 
procent, hänför sig till tidigarelagda kostnader för nytt biljettsystem. Verksamhetens nettokostnader 
har totalt ökat med 6,2 procent. 

Intäkts- och kostnadsutveckling                              
(förändring i %) 

2021 2020 2019 2018 2017 

 

Verksamhetens Intäkter 4,1 6,7 -5,8 2,1 -2,2  

Verksamhetens kostnader 6,0 1,0 4,0 6,6 5,9  

Avskrivningar -52,9 0,0 -36,0 2,5 -50,8  

Verksamhetens nettokostnad 6,2 -0,3 6,0 7,9 7,5  

 

Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 
underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 
ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 
Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 
kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 
fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 
resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 150,3 mnkr och är 24,7 mnkr högre än budget, motsvarande 
19,7 procent. Budgetavvikelsen beror främst på intäkt för tåghyra (31,4 mnkr) och statsbidrag (16,3 
mnkr) samt intäktsförda projektbidrag (12,6 mnkr) som inte var med i budgeten. Minskade intäkter 
bland annat på lägre biljettintäkter för buss- och tågtrafik samt lägre intäkter för skolkort om 
tillsammans 37,1 mnkr motverkar budgetavvikelsen. Dessa förklaras i huvudsak av minskat resande 
utifrån covid-19. 

Intäkter från kundservice och anropsstyrd trafik avser de uppdragsavtal som 
Kollektivtrafikmyndigheten har slutit med trafikbolag i andra län för tjänster gällande 
kundservicesamtal samt trafikbeställningar av särskild persontrafik. Avtalet med Kramfors kommun 
tillkom efter budgetläggning. 

Skolkortsintäkterna uppgår till 15,4 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 20,2. Det motsvarar en 
budgetavvikelse på 4,8 mnkr lägre intäkter till följd av minskat resande bland skolungdomar på grund 
av covid-19.  

Intäkterna för reklam på buss har ökat med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket beror på att den rörliga 
ersättningen utföll 2021 med 0,2 mnkr till följd av en viss återhämtning av marknaden under sista 
kvartalet. 

Intäkterna från tågtrafiken har minskat med 5,6 mnkr jämfört med budget, motsvarande nästan 70 
procent. Mot föregående år är skillnaden mindre, 1,8 mnkr, en minskning med nästan 42 procent. 
Effekten av minskat resande till följd av covid-19 kvarstår. 

I jämförelser med årsprognosen blev utfallet för verksamhetens intäkter 1.2 mnkr högre, främst till 
följd av att bidraget av förlorade biljettintäkter blev 1,3 mnkr högre än prognosen.  

Verksamhetens intäkter, 
mnkr 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Biljettintäkter busstrafik 59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,4 -3,8 -6,0 62,7 -3,1 -5,0

Intäkter skolkort 15,4 20,2 -4,8 -23,8 16,1 -0,7 -4,4 15,0 0,4 2,6

Intäkter tågtrafik 2,4 8,0 -5,6 -69,5 4,2 -1,8 -41,9 1,7 0,7 43,5

Bidrag, Samverkande system 3,5 3,2 0,3 8,2 3,4 0,1 1,8 3,5 0,0 -1,1

Tåghyra 31,4 0,0 31,4 100,0 30,8 0,6 2,0 31,1 0,3 1,0

Vinst försälj mat anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 -100,0 0,0 0,0 0,0

Statsbidrag 16,3 0,0 16,3 100,0 15,2 1,1 7,0 15,0 1,3 8,4

Resplusintäkter 3,1 2,9 0,2 7,0 2,0 1,1 55,2 2,2 0,9 41,1

EU-bidrag projekt Koll 2020 0,4 0,0 0,4 100,0 3,9 -3,5 -90,7 0,4 0,0 -9,2

Kundservice och anropsstyrdtrafik 2,0 1,5 0,5 35,3 1,4 0,6 45,0 1,8 0,2 12,8

Reklam på buss 0,8 0,6 0,2 32,7 0,5 0,3 59,2 0,6 0,2 32,7

Bussgodsintäkter 0,3 0,4 -0,1 -30,0 0,5 -0,2 -44,0 0,3 0,0 -6,7

Färdtjänsthandläggning 1,1 1,0 0,1 14,6 0,9 0,2 27,3 1,0 0,1 14,6

Färdtjänstsamordning 0,2 0,6 -0,4 -59,8 0,6 -0,4 -59,8 0,4 -0,2 -39,6

Persontransporter 0,6 0,8 -0,2 -29,2 0,5 0,1 13,4 0,5 0,1 13,4

Avgift för kortämne 0,2 0,1 0,1 61,3 0,3 -0,1 -46,2 0,1 0,1 61,3

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -89,3 0,1 -0,1 -89,3
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Övriga intäkter 13,0 0,0 13,0 100,0 0,1 12,9 12944,1 12,7 0,3 2,7

Summa  150,3 125,6 24,7 19,7 144,4 5,9 4,1 149,0 1,2 0,8

 

Under 2021 fanns möjlighet att ansöka om statsbidrag för det inkomstbortfall som covid-19 medförde 
under perioden januari-juni med hänsyn till trafikförändringar. För 2020 avsåg perioden mars-juni. För 
båda åren uppgick belopp att fördela till 3 miljarder från Trafikverket. Det beviljade statsbidraget blev 
16,3 mnkr för Västernorrland. 

Trafikverket bidrag per 
medlem (mnkr) 

Andel bidrag 
biljettintäkt 

Andel 
förändring 
trafikutbud 

Netto 2021 
Prognos 

2021 
Utfall 2020 

Härnösand 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

Kramfors 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 

Sollefteå 0,6 0,2 0,8 0,5 0,5 

Sundsvall 7,8 -0,1 7,7 7,2 7,3 

Timrå 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 

Ånge 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

Örnsköldsvik 2,8 -0,3 2,6 2,6 2,6 

Region Västernorrland 4,1 0,2 4,3 3,8 3,9 

Summa intäkter  16,3 -0,1 16,3 15,0 15,2 

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik 

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem 
som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken 
medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive 
medlems sträcka.  

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året minskat med 11,4 procent jämfört med 2020. 
Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är intäkterna 26,7 mnkr 
lägre än budget motsvarande 31 procent. Vid en jämförelse med föregående år är förändringen 3,7 
mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. För 2020 innefattade årets första tre månader normalt 
resande innan utbrottet av covid-19. 

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 62,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre än utfallet på 59,6 
mnkr. Utifrån minskat resande på grund av covid-19 så grundades prognosen för biljettintäkter på att 
biljettintäkterna skulle uppgå till 85 procent av budget från september till och med december. Totalt 
för året landade intäkterna på 70 procent av budget.  

Biljettintäkter per 
medlem (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
2021 

Jämförelse 
utfall 

Jämförelse   
(%) 

Härnösand 0,7 0,7 -0,0 -5,9 0,6 0,1 13,3 0,6 0,1 -17,0 

Kramfors 0,8 1,5 -0,7 -47,0 1,0 -0,2 -18,6 1,0 -0,2 -15,7 

Sollefteå 1,3 2,5 -1,1 -46,3 1,4 -0,1 -7,4 1,5 -0,2 -12,0 

Sundsvall 34,5 45,9 -11,4 -24,8 35,0 -0,4 -1,3 36,1 -1,5 -4,2 

Timrå 3,5 3,2 0,3 9,7 3,9 -0,3 -8,8 2,9 0,6 20,2 

Ånge 0,2 0,3 -0,1 -37,9 0,2 0,0 -0,1 0,2 0,0 3,5 

Örnsköldsvik 7,8 13,0 -5,2 -40,0 9,1 -1,3 -14,3 8,6 -0,8 -9,5 

Region 
Västernorrland 

10,6 19,0 -8,4 -44,1 12,0 -1,4 -11,8 11,8 -1,2 -10,0 

Summa intäkter  59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,3 -3,7 -5,9 62,7 -3,1 -5,0 
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Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 746,7 mnkr i jämförelse med budget till 717,5 mnkr, vilket 
innebär högre kostnader motsvarande 29,3 mnkr. För den linjelagda busstrafiken har trafikavtal 
omförhandlats från incitamentsavtal till produktionsavtal, efter att budget för 2021 beslutats. I årets 
kostnader ingår fordonshyra med 29,5 mnkr, till följd av förändrad princip för mellanhavande i AB 
Transitio och Norrtåg AB, där kollektivtrafikmyndigheten istället vidarefakturerar kostnaden.  

I jämförelse med årsprognosen blev utfallet 8,4 mnkr lägre, främst till följd av lägre kostnader för 
förstärkningstrafik och färdtjänstresor.   

Verksamhetens 
kostnader (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 

aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%)

Linjelagd busstrafik, 
exkl avskrivning 

-468,8 -451,2 -17,6 3,9 -443,7 -25,1 5,7 -472,3 3,5 -0,7

Särskild persontrafik 
inkl miljöincitament 

-110,1 -117,7 7,6 -6,4 -100,1 -10,0 10,0 -114,6 4,5 -3,9

Tågtrafik inkl 
biljettgiltighet 

-70,3 -75,2 4,9 -6,5 -60,8 -9,5 15,6 -70,7 0,4 -0,6

Fordonshyra -29,5 0,0 -29,5 100,0 -27,2 -2,3 8,3 -31,1 1,6 -5,3

Administrativa 
kostnader 

-56,6 -60,0 3,4 -5,6 -62,3 5,7 -9,1 -56,4 -0,2 0,4

Bankkostnad inkl 
försäljningsprovision 

-3,3 -4,7 1,4 -29,2 -3,4 0,1 -2,1 -2,9 -0,4 14,8

Stationsavgifter -1,3 -2,0 0,7 -33,3 -2,2 0,9 -39,4 -0,7 -0,6 90,5

Biljettsamverkan 
Xtrafik 

-4,0 -4,0 0,0 0,0 -2 -2,0 100,0 -4,0 0,0 0,0

Kompletteringstrafik -1,6 -2,0 0,4 -20,4 -1,7 0,1 -6,4 -1,4 -0,2 13,7

Realtid, drift och 
underhåll  

-1,1 -0,6 -0,5 87,5 -1,2 0,1 -6,3 -1,0 -0,1 12,5

Summa 
verksamhetens 
kostnader 

-746,7 -717,4 -29,3 4,1 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,4 -1,1

 

Linjelagd busstrafik 

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 468,8 mnkr i jämförelse med budget om 451,2 
mnkr, med en högre kostnad med 17,7 mnkr. Trafikavtal med resandeincitament, omförhandlades till 
produktionsavtal, efter beslutad budget som baserades på en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande. 
Det innebär att utfallet av själva trafikkostnaden 390,1 mnkr är mer korrekt än budget 368,8 mnkr. 

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel 
(HVO) kvarstår på samma nivåer som tidigare år.  

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd 
trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras 
tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både 
i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad 
förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för 
förstärkningstrafiken är 0,3 mnkr lägre än budgeterad.  

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 18,2 mnkr. Den största avvikelsen med 14,2 
mnkr hänför sig till följd av utvecklingen av index
av trafikkostnad plus incitamentskostnad, varvid det är en nettoökning med 2,7 mnkr.  

I jämförelse med prognosen blir utfallet 3,5 mnkr lägre.  Det har varit svårigheter att lämna en prognos 
för 2021 till följd av pågående covid-19 pandemi. En osäkerhet kring hur Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kommer att slå på kollektivtrafiken såväl som fortsatta stödåtgärder till 
arbetsmarknaden. 
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Trafikkostnaden är 4,7 mnkr lägre än prognosen och det beror främst på en retroaktiv avstämning av 
trafikproduktion för 2021 för ett antal trafikområden.   

För förstärkningstrafiken är utfallet 1,5 mnkr lägre än prognosen vid augusti. Behovet befanns lägre 
av förstärkningsfordon för att anpassa de linjer med flest resande vid rusningstrafik för att kunna svara 
mot de rekommendationer som getts från Folkhälsomyndigheten. 

Trafikkostnader 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Trafikkostnad -390,1 -368,8 -21,3 5,8% -379,3 -10,8 2,8% -394,8 4,7 -1,2% 

Index -72,9 -73,5 0,6 -0,8% -58,7 -14,2 24,3% -70,3 -2,6 3,7% 

Resandeincitament 0,0 -2,7 2,7 -100,0% -8,1 8,1 -100,0% 0 0,0 -100,0% 

Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 3,5% -1,2 0,1 -5,1% -1 -0,1 13,9% 

Förstärkningstrafik -4,7 -5,0 0,3 -5,9% -3,3 -1,4 42,6% -6,2 1,5 -24,1% 

Summa -468,8 -451,2 -17,7 3,9% -450,5 -18,2 4,1% -472,3 3,5 -0,7% 

 

Index  

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 
årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 
KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för 
hydrerad vegetabilisk olja).   

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2021 
är indexuppräkningen 19,4 procent för tätortstrafiken och 20,08 procent för landsbygdstrafiken.  

 

 
Diagram: Indexutveckling 2014 -2021, med prognos 2020 och preliminär december 2021 

Under året har index fortsatt påverkats i hög grad av covid-19 liksom 2020. De olika indexkorgarnas 
utveckling har påverkats framför allt av vilka beslut och stödåtgärder som stimulerat näringslivet även 
under 2021. Indexrådet har publicerat en rekommendation hur AKI bör justeras för trafikavtal. Under 
sista tertialet 2021 har index för HVO diesel haft sina högsta nivåer någonsin. 
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För samtliga trafikavtal blev utfallet 72,9 mnkr av trafikkostnad 390,7. Det sammanlagda snittindexet 
för 2021 är 18,67 procent i utfall jämfört med snitt 20 procent i budget. Utfallet 72,9 mnkr är 0,6 mnkr 
lägre än budget 73,5 mnkr.  

Jämfört med föregående års utfall om 51,7 mnkr är utfallet för 2021 21,2 mnkr högre. Utfallet 2020 
hänför sig dock till den negativa resandeutvecklingen under året, då index regleras på trafikkostnader 
inklusive resandeincitament.  

 

 
Diagram: Indexutveckling per år 2015 -2021 inklusive preliminär december 2021 

Trafikavtal med trafikstart juni 2014 har i snitt 20 procent i budget. För den indexkorg som till största 
del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår snittindex tom december 2021 från trafikstart juni 2014 till 
18,53 procent i jämförelse med budget 19,04 procent. Motsvarande indexkorg som till största del 
återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår index till 19,39 procent i jämförelse med budget 20,08 
procent.  

För trafikavtal linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund med trafikstart december 
2020, var utfallet 1,77 procent. 

Linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik-Härnösand med trafikstart december 2016, var utfallet 18,31 
procent. 

I jämförelse med prognosen från augusti 70,3 mnkr, så är utfallet av index 2,6 mnkr högre. Främst till 
följd av utvecklingen av HVO index under sista tertialet som ingår i indexkorgen. 

Särskild persontrafik  

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 110,0 mnkr och budgeten uppgår till 117,3 
mnkr. Budgetavvikelsen är 7,2 mnkr vilket motsvarar en minskning på 6 procent. Budgetavvikelsen 
beror främst på covid-19, som lett till att resandet har fortsatt varit på en låg nivå under året vilket 
medför lägre kostnader. I strävan med att minska smittspridningen har begränsningar av samåkning i 
fordonen införts, vilket ger mindre besparing och högre kostnad per resa. Nytt trafikavtal trädde i 
kraft i juni månad där ersättningen är en kombination av fast samt en rörlig ersättning. Sollefteå 
kommun har från juni överlämnat samordningen till Din Tur kundcenter vilket ger en 
kostnadsbesparing när kommunens resor kan samordnas med regionens sjukresor. 

En effekt av justeringen 2020, till följd av omräkningen av färdtjänstindex för den särskilda 
persontrafiken, är att även egenavgifterna påverkades. Därmed har en ny beräkning av 
egenavgifterna genomförts för perioden januari 2016  oktober 2020 och belastar årets resultat med 
0,6 mnkr.    
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Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 79,2 mnkr och i jämförelse med 
föregående år visar det en kostnadsökning med 9,3 mnkr. Budgetavvikelsen för sjukresor är 2 
procent och motsvarar 1,3 mnkr. Antalet sjukresor har i jämförelse med tidigare år ökat med 1 627 
resor till 137 905. Andelen samordnade sjukresor är 12 procent lägre än föregående år vilket är en 
bidragande orsak till ökade kostnader. 1 september tog regionen bort den tidigare rabatterade 
egenavgiften för personer med färdtjänsttillstånd som medför högre intäkter och lägre kostnader.  

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 3,6 mnkr lägre än budgeterat och i jämförelse med 
föregående år är det en kostnadsökning på 33 procent. Resandet har ökat med 4 718 resor vilket 
motsvarar en resandeökning på 16 procent.    

Härnösands kommun har en budgetavvikelse på 37 procent lägre kostnader och i jämförelse med 
föregående år är kostnaden 0,2 mnkr högre. Resandevolymen har ökat med 7 procent till 20 243 
resor.    

Budgetavvikelsen i Ånge kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader och i jämförelse med 
föregående år är kostnadsökningen 1,2 mnkr. Antalet resor har ökat med 1 743 resor till 7 401 som 
motsvarar 31 procent. Färdtjänsttillstånden har minskat till 299 jämfört med 336 föregående år. 

För Timrå kommun är budgetavvikelsen 1,9 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har 
kostnaderna ökat med 0,3 mnkr vilket motsvarar 10 procent. Resandet har ökat med 16 procent till 
18 620 resor och antalet färdtjänsttillstånd ökat från 667 till 704.  

Kramfors kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader än föregående år och budgetavvikelsen visar 
på 30 procent lägre kostnader än budgeterat. Antalet resor har minskat med 2 procent vilket 
motsvarar 467 resor. Färdtjänsttillstånden har minskat från 936 till 907 i jämförelse mellan åren. 

 

Särskild persontrafik mnkr Utfall 2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall 2020 

Förändring 
2021 2020 

Förändring 
2021 2020 

(%) 

Region Västernorrland -79,2 -77,8 -1,3 2% -69,9 -9,3 13% 
Ånge kommun -3,3 -3,4 0,1 -3% -2,1 -1,2 56% 
Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 
Timrå kommun -3,1 -5,0 1,9 -38% -2,8 -0,3 10% 
Härnösands kommun -3,7 -5,8 2,1 -37% -3,5 -0,2 4% 
Kramfors kommun -8,5 -12,2 3,6 -30% -8,6 0,1 -1% 
Sollefteå kommun -2,7 0,0 -2,7 9012% 0,0 -2,7 100% 

Örnsköldsviks kommun -9,5 -13,0 3,6 -27% -7,1 -2,3 33% 

Summa  -110,0 -117,3 7,2 -6% -58,7 -16 27% 

 

Administration  Förvaltningens nettokostnader 

Under 2021 slutfördes den omorganisation som påbörjades 2020 av främst kontoret i Kramfors. I 
samband med det arbetet har även strukturen omarbetats varvid kostnadsuppföljningen blir 
missvisande. En omarbetning av budget 2021 för den nya strukturen pågår inför anpassning till budget 
för 2022, varför utfall visas på en övergripande nivå. 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 52,4 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget. För 2020 
har personalkostnader till följd av uppsägningar reserverats för personalavveckling under 2021.  

Det som även påverkar budgetavvikelsen är vakanta tjänster, tjänstledigheter samt ett minskat behov 
av vikarier på Din Tur kundcenter, till följd av covid-19. Minskade kostnader för resor, utbildning och 
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möten på annan ort har utgått och ersatts med digitala möten i större utsträckning, vilket lett till 
minskade kostnader. I Kramfors har kontorsytan minskats under hösten 2021. 

Jämfört med föregående år om 55,2 mnkr är kostnaden 3,1 mnkr lägre. En förändring inom fördelning 
personalkostnader Ånge påverkar, samt även en viss återtillsättning av vakanta tjänster samt 
vikarietäckning under hösten 2021. 

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,8 mnkr jämfört med budget 0,4 mnkr vilket är en 
budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Till följd av den rådande situationen under året med covid-19 samt det 
pågående arbetet med nytt Trafikförsörjningsprogram har fler möten genomförts.  

För Marknad är intäkterna 0,2 mnkr högre än budget och det beror på att försäljningen av reklamplats 
på buss återhämtat sig något under hösten 2021, så att ett utfall av rörliga ersättning uppnåtts. 

Verksamhet, mnkr 
Utfall 2021 Budget 2021 Budget-

avvikelse 
nettokost. 

Budget-
avvikelse 

% 

Prognos 
aug 2021 
nettokost 

Netto-
kostnad 

2020Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad 
Intäkt Kostnad 

Netto-
kostnad 

Kramfors 1,7 -36,2 -34,5 0,6 -36,8 -36,2 1,7 -4,7 -35,5 -38,4 
Ånge 3,1 -19,2 -16,1 3,2 -21,0 -17,8 1,7 -9,7 -15,0 -15,1 
Central 
bedömningsfunktion 

0 -1,8 -1,8 0,0 -2,5 -2,5 0,7 -27,3 -2,0 -2,0 

Summa 4,8 -57,2 -52,4 3,8 -60,4 -56,6 4,1 -7,2 -52,5 -55,5 

  

Avskrivningar 

Under 2021 har projektet med nytt biljettsystem 2022 - 2024 startats och investeringskostnader utföll 
redan under året. Ett servicefordon är anskaffat under året. Det har även gjorts utrangeringar av äldre 
inventarier. 

I jämförelse med föregående år, ingick nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med 1,3 mnkr 
2020.  

Avskrivning, mnkr 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

% 

Netto 
kostnad 

2020 

Prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Immateriella tillgångar -0,4 -0,2 -0,2 93,8 -0,2 -0,2 -0,2 93,8 

Optiska läsare -0,2 -0,7 0,5 -75,4 -0,8 -0,7 0,5 -75,4 

Inventarier -0,3 -0,4 0,1 -19,4 -0,3 -0,4 0,1 -19,4 

Biljettmaskin -0,3 -0,2 -0,1 64,2 -0,2 -0,2 -0,1 64,2 

Fordon -0,1 0,0 -0,1 100,0 0 0 -0,1 100,0 

Nedskriv finans anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0 0,0 0,0 

Summa -1,2 -1,5 0,3 -17,2 -2,6 -1,5 0,3 -17,2 
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Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för 
subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad 
hos respektive kommun med subventionerade produkter.  

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 597,7 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 
592,6 mnkr och i augusti prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 607 mnkr.  

Verksamhetens 
nettokostnad (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 
Region -259,3 -262,9 3,6 -1,4 -243,8 -15,5 6,4 -265,7 6,4 -2,4 
Ånge kommun -10,9 -11,8 0,8 -6,9 -9,8 -1,1 11,3 -11,3 0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun -147,6 -134,7 -12,9 -9,5 -133,3 -14,3 10,7 -144,3 -3,2 2,2 

Timrå kommun -19,2 -21,7 2,5 -11,4 -17,5 -1,7 9,6 -20,4 1,1 -5,6 

Härnösands kommun -32,4 -36,3 3,9 -10,8 -33,2 0,8 -2,5 -34,1 1,8 -5,1 

Kramfors kommun -27,0 -30,0 3,0 -9,9 -27,0 0,0 0,0 -28,1 1,1 -3,8 

Sollefteå kommun -17,5 -14,9 -2,6 17,8 -15,0 -2,5 16,4 -16,7 -0,8 4,7 
Örnsköldsviks 
kommun

-83,8 -80,4 -3,3 4,1 -83,2 -0,5 0,6 -86,4 2,6 -3,0 

Summa -597,7 -592,6 -5,1 0,9 -562,9 -34,8 6,2 -607,0 9,3 -1,5 

 

Medlemsbidrag fördelad per medlem 

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 
482,6 mnkr vilket kan jämföras med budget på 437 mnkr och utfall 2020 med 423,1 mnkr. De 
medlemmar med störst avvikelse är Härnösands kommun, Sundsvalls Kommun och Örnsköldsviks 
kommun. Sammantaget för alla medlemmar är att Trafikverkets bidrag på totalt 16,2 mnkr inte fanns 
med i budget. 

Härnösands kommun minskade sina subventionsintäkter för vuxna, barn och seniorer med drygt 11 
mnkr mot budget. Kostnaden för särskild persontrafik minskade med 2,1 mnkr.  

Sundsvalls kommun minskade sina totala subventionsintäkter med 15,2 mnkr mot budget och 
biljettintäkter med drygt 8 mnkr. Även intäkter från skolor minskade med över 2 mnkr. 
Trafikkostnader tätort ökade med 8,3 mnkr och för landsbygdstrafiken med 2,4 mnkr. 

 Örnsköldsviks kommun minskar sina subventionsintäkter med nästan 6 mnkr och biljettintäkter med 
5,2 mnkr. Kostnader för tätortstrafiken ökar med 5,8 mnkr mot budget. De största beståndsdelarna i 
ökade kostnader är trafikkostnader. Den särskilda persontrafiken har minskade kostnader jämfört med 
budget med 3,6 mnkr. Bidrag Trafikverket står också för en positiv avvikelse på 2,6 mnkr. 

 

Sammantaget för medlemsbidraget var avvikelsen nästan 10 procent lägre för utfallet för året jämfört 
med prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun 
och Timrå kommun. För Härnösands kommun sker en minskning med nästan 28 procent jämfört 
med årets andra årsprognos och motsvarande för Örnsköldsvik är 9 procent. Härnösands kommun 
har en kostnadsminskning på 1 mnkr jämfört med årets andra prognos. Kostnaderna för särskild 
persontrafik för Härnösand minskar också med 0,5 mnkr. 

Medlemsbidrag 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%)

Region 
Västernorrland 

254,8 257,8 -3,0 -1,2 238,8 16,0 6,7 261,2 -6,5 -2,5 

Ånge kommun 10,9 11,8 -0,8 -6,9 9,8 1,1 11,3 11,3 -0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun 101,8 67,6 34,2 50,6 69,2 32,6 47,1 97,0 4,9 5,0 

Timrå kommun 19,2 21,7 -2,5 -11,4 17,5 1,7 9,6 20,4 -1,1 -5,6 
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Härnösands kommun 4,1 -4,5 8,6 191,8 3,9 0,2 5,8 5,7 -1,6 -27,8 

Kramfors kommun 27,0 30,0 -3,0 -9,9 27,0 0,0 0,0 28,1 -1,1 -3,8 

Sollefteå kommun 17,5 14,9 2,6 17,8 15,0 2,5 16,4 16,7 0,8 4,7 
Örnsköldsviks 
kommun 

47,2 37,8 9,4 25,0 41,8 5,4 13,0 51,9 -4,7 -9,0 

Summa 482,6 437,0 45,6 10,4 423,1 59,5 14,1 492,2 -9,6 -2,0 

 

 

Sammanställd redovisning 

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till 
att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen 
uppgår till fem procent eller mer.  

 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 
kommunalförbundets ägo. 

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 
egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete 
med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 
har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget 
Bussgods i Norr AB. Under januari 2019 pausade Norrbotten den planerade fusionen av 
norrlandslänens bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av 
negativt resultat 2018. I mitten av maj 2019 kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin 
bussgodsverksamhet den sista december 2021. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i 
att alla bussgodsbolag i norrlandslänen tappar frakter och det medför att omsättning och resultat 
minskar. 

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 
godstransporter i Västernorrland. 

 

Under hösten har nya diskussioner förts med Bussgods i Norr om ett övertagande från deras sida av 
Bussgods i Västernorrland. 

 

Under början av 2021 har effekter av Covid-19 fortsatt precis som under 2020, vilket medfört ett tapp 
på 6% av den totala omsättningen. Mitten och senare delen av 2021 har omsättningen dock varit god 
med positiv påverkan på resultat och likviditet. Tappet på privatmarknaden har dock inte återhämtats.  

 

Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län

Västernorrlands läns 
Trafik AB 

ägarandel 100% 
(vilande)

Bussgods  i 
Västernorrland AB

ägarandel 100%

Norrtåg AB 
ägarandel 25%

AB Transitio 
ägarandel 5%                 
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Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 
Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 
län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 
Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal 
personkilometer i Västernorrland. 

Under året har kvaliteten i trafiken påverkats till stor del av den snörika vintern, stora belastningar på 
infrastruktur har medfört trafikstörningar vilket påverkat trafikkvalitet negativt. Under sommaren har 
det varit omfattande banarbeten och fortsatt infrastrukturstörningar till följd av urspårningar av 
godståg, åsknedslag i teknikskåp och ERTMS störningar på Haparandabanan för att nämna några 
orsaker. Även klimatförändringar får redan idag stor påverkan på infrastrukturen. 

Resandet har under det senaste kvartalet minskat med 6% jämfört med föregående år och med 38% 
jämfört med normalåret 2019. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och många arbetar mestadels 
eller delvis hemifrån. Flera insatser genomförs för att återfå resandet till exempel pensionärsrabatter.  

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt samverkansavtal med 
Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens 
medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att 
säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige. Under året har även ersättning för uteblivna 
kommersiella avgångar under 2020.  

Län (belopp i tkr) 
Skuld         

2021-01-01 
Trafikkostnad 

2021 
Inbetalt 

2021 

Reglering 
av 

fordonshyra 

Återbet av 
skuld 

Skuld 
2021-12-31 

Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 

-13 114 68 588 -67 228 -737  -12 491 

Region Jämtland Härjedalen -2 822 29 616 -30 285 74            -3 

Länstrafiken i Västerbotten AB -20 780 53 222 -53 853 936 10 400 -10 075 

Kollektivtrafikmyndigheten i 
Norrbotten 

-8 467 38 902 -39 166 -273  -9 004 

Summa  190 328 -190 533 0 10 400  

Summa skuld aktieägare -45 183     -34 987 

 

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

AB Transitio  

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och 
kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende 
frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift 
avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter 
avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare 
genomförda finansieringar.  

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

 

Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och Norrtågs mellanhavanden har minskat med 1,8 mnkr  
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Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden har minskat med 0,2 mnkr. 

Kommunalförbundets och AB Transitios mellanhavanden har ökat med 29,4 mnkr.  
 

Försäljning (mnkr) 
Köpare 

2021 
Säljare 
2021 

Köpare 
2020 

Säljare 
2020 

Köpare 
2019 

Säljare 
2019 

Köpare 
2018 

Säljare 
2018 

Kommunalförbundet 31,9 0,3 4,2 0,5 8,2 0,5 7,4 0,3 

Norrtåg AB  2,4  4,2  8,2  7,4 

Bussgods AB 0,3  0,5  0,5  0,3  

Västernorrlands läns Trafik AB         

AB Transitio  29,4       

 

Driftsbidrag (mnkr) 
Givare 
2021 

Mottagare 
2021 

Givare 
2020 

Mottagare 
2020 

Givare 
2019 

Mottagare 
2019 

Givare 
2018 

Mottagare 
2018 

Kommunalförbundet  67,9  56,7  47,7  41,7  

Norrtåg AB  67,9  56,7  47,7  41,7 

Bussgods AB         

Västernorrlands läns Trafik 
AB  

        

AB Transitio         

 

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning  

Någon Mål och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 
2021, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.  

Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Förändring från och med 2021, av rubricering för driftsbidrag till Norrtåg i koncernkonsolideringen. 
Justerad från Verksamhetens intäkter och återfinns i Medlemsbidrag för både 2020 och 2021. 

Belopp i mnkr Not 
  Kommunalförbundet   

Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 Prognos 2021 
Budget 

2021 
2021 2020 

Verksamhetens intäkter inkl 
jämförelsestörande poster 

2 150,3 144,4 149,0 125,6 252,9 205,2 

Verksamhetens kostnader 3 -746,7 -704,6 -754,9 -717,4 -862,7 -766,3 

Avskrivningar 4 -1,2 -2,6 -0,9 -0,8    -13,4 -1,9 

Verksamhetens nettokostnader  -597,7 -562,9 -606,8 -592,6 -623,1 -563,0 

Kommunala biljettsubventioner 5 115,1 139,8 114,7 155,6 115,1 139,8 

Medlemsbidrag 6 482,6 423,1 492,1 437,0 513,2 423,1 

Verksamhetens resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 -0,1 

Finansiella intäkter 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Finansiella kostnader 12 0,0 0,0 0,0 0,0  -4,6 -0,1 

Resultat efter finansiella poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar    
 

  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

    

Förvärvade system  7 0,9 0,2 0,9 0,2 
      

Materiella anläggningstillgångar 
 

    

Maskiner och inventarier 7 1,7 1,8 280,7 4,2 
      

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Aktier i dotterbolag och intressebolag 8 17,1 17,1 0,0 1,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,0 58,5 0,1 

Långfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar   17,1 17,1  58,5 1,1 

Summa anläggningstillgångar   19,7 19,1 340,1 5,5 

  
    

Omsättningstillgångar  
    

Kortfristiga placeringar 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar 10 113,2 97,6 133,1 93,7 

Kassa och bank 14 117,0 130,2  180,0 154,6 

Summa omsättningstillgångar   230,2 227,8  313,1 248,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   249,9 246,8 653,2 253,8 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital    
   

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,0 

Reservfond  0,0 0,0 -0,4 0,0 

Balanserat resultat  1,3 1,3 2,6 1,4 

Årets resultat   0,0 0,0  0,7 -0,1 

Summa eget kapital  1,3 1,3 2,9 1,3 
 

  
 

 
 

Avsättningar   
 

 
 

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar   0,0 0,0  22,7 4,0 

Summa avsättningar  0,0 0,0 22,7 4,0 

Skulder  
    

Långfristiga skulder  0,0 0,0 290,8 0,3 

Kortfristiga skulder 11 248,6 245,5  336,8 248,1 

Summa skulder   248,6 245,5  627,6 248,4 
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SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 
249,9 291,1 653,2 253,8

 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 

Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

Den löpande verksamheten 

12 

    

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 13 1,2 2,6 8,5 1,9 

Betald inkomstskatt  0,0  0,0  2,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

   1,2 2,6  11,4 1,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -15,7 -14,1 -29,0 -13,7 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder  3,2 4,3  8,0 3,4 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -11,3 -7,2 -9,6 -8,5 

Investeringsverksamheten  
 

 
 

Lämnat kapitaltillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                             -1,9 -1,3 -2,8 -2,3 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,0 0,0 

Avyttring immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan            14 0,0 0,0 38,0 0,0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9 -1,3 35,2 -1,8 

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,8 

Amortering   0,0 0,0  0,0 -0,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,6 

Årets kassaflöde  -12,0 -8,5 25,6 -9,7 

Likvida medel vid periodens början 15 130,1 138,6 154,6 164,4 

Likvida medel vid periodens slut 15 117,0 130,1 180,0 154,6 

 

 

Noter  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och 
informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget 
att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  
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Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 
utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 
verksamheten samt är väsentliga belopp. 

 

Tillgångar/Skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 
skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till som huvudregel till anskaffningsvärdet, men om värdet 
är lägre på balansdagen kan det väljas. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och 
ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Materiella anläggningstillgångar 
avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande 
linjära avskrivningstider: 

Tillämpade avskrivningstider            ÅR 

Bussar 5 
Inventarier 5 
Biljettmaskiner 5 
Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar, innehåller explicit krav på 
komponentavskrivning, vilket ej tillämpas, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 
överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Immateriella anläggningstillgångar avser investeringar avseende utgifter för utvecklingsarbete som 
är av väsentligt värde för kommunalförbundets verksamhet under kommande år. Investeringarna ska 
vara hänförbara till att en ökad service pontential kan uppnås. Immateriella anläggningstillgångar 
avskrivs på fem år. Omprövning av nyttjandeperiod ska ske i slutet av varje räkenskapsår och 
eventuellt en annan avskrivningsperiod fastställas. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 
klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp avskrivs 
direkt. 
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Skulder

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att de skulder 
som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är 
långfristiga. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 
till en avgift om 0 kr.  

Sammanställda räkenskaper 

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens 
ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av 
de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods 
i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 % ägda bolaget 
Norrtåg AB samt det till 5% ägda bolaget AB Transitio. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enlig indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden. 

Noter till resultaträkningen 

Belopp i mnkr 

 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 2021 2020 

Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande poster 150,3 144,4 252,9 205,2 

 Biljettintäkter 62,0 67,6 62,0 67,6 

 Skolkortsintäkter 15,4 16,1 15,4 16,1 

 Resplusintäkter 3,1 2,0 3,1 2,0 

 Fraktintäkter 0,3 0,5 24,1 17,8 

 Bidrag Trafikverket (biljett) 16,3 15,2 37,6 31,0 

 Bidrag Trafikverket samverkande system 3,5 3,4 3,5 3,4 

 EU-bidrag 0,4 3,9 0,4 3,9 

 Tåghyror 31,4 30,8 82,1 35,9 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0,0 0,0 1,6 2,8 

 Driftsbidrag 0,0 0,0 0,0 24,4 

 Övriga intäkter 18,0 4,9 23,1 0,2 

    

Not 3 Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -862,7 -766,3 

 Trafikkostnader -656,2 -641,7 -756,4 -689,3 

 Tåghyra  -29,5 0,0 -29,5 0,0 

 Personalkostnader inkl direktionen -33,9 -39,5 -49,7 -47,9 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: DC7CC8B1-F996-41EC-A38D-E85CB5A88AE7. Page 84 of 101.



 

 

 

 

Sid 40 av 43

 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -11,0 -10,5 -11,0 -10,5 

 Lokalkostnader -1,9 -2,1 -1,9 -2,1 

 Konsultkostnader -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

 Övriga kostnader -12,6 -9,2 -12,6 -14,9 

  

 Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 0.1 mnkr avseende AB Transitio. 

    

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar  1,2 2,6 13,4 1,9 

 Avskrivning immateriella tillgångar 0,4 0,0 0,4 0,0 

 Avskrivning maskiner och inventarier 0,8 1,3 13,0 1,9 

 Nedskrivning 0,0 1,3 0,0 0,0 

      

Not 5 Kommunal biljettsubvention 115,1 139,8 115,1 139,8 

 Sundsvalls kommun 48,0 66,8 48,0 66,8 

 Örnsköldsviks kommun 36,6 41,6 36,6 41,6 

 Härnösands kommun 30,5 31,4 30,5 31,4 

      

      

Not 6 Medlemsbidrag 482,6 423,1 513,2 423,1 

 Region Västernorrland 254,8 238,8 254,8 238,8 

 Sundsvalls kommun 101,8 69,2 101,8 69,2 

 Örnsköldsviks kommun 47,2 41,8 47,2 41,8 

 Härnösands kommun 4,1 3,9 4,1 3,9 

 Kramfors kommun 27,0 27,0 27,0 27,0 

 Sollefteå kommun 17,5 15,0 17,5 15,0 

 Timrå kommun 19,2 17,5 19,2 17,5 

 Ånge kommun 10,9 9,8 10,9 9,8 

 Norrtåg AB  0,0 0,0 30,6 0,0 

 

Noter till balansräkningen 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 44,1 51,6 49,0 56,4 

 Årets anskaffningar 1,9 1,3 2,8 1,5 

 Tillkommande dotterbolag 0,0 0,0 277,7 0,0 

 Försäljningar och utrangeringar -6,2 -8,8 -7,1 -8,9 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39,8 44,1 322,0 49,0 

      

 Ingående avskrivningar -42,2 -49,6 -45,8 -52,4 
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 Försäljningar och utrangeringar 6,2 8,8 6,7 8,9 

 Avskrivningar -1,2 -1,4 -1,7 -2,3 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -37,2 -42,2 -40,4 -45,8 

      

  2,6 1,9 281,6 4,4 

      

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 8 
Finansiella 
anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

 Avseende andelar i andra bolag       

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 0,0 0,0 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 0,0 0,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 0,6 1,9 0,0 0,0 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

    17,1 18,4 1,0 1,0 

        

Not 9 Kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar     

      

      

Not 10 Kortfristiga fordringar 113,2 97,6 313,1 93,7 

 Kundfordringar 58,5 46,2 71,4 49,2 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29,6 29,7 39,0 32,7 

 Övriga kortfristiga fordringar 25,1 21,7 202,7 11,8 

      

Not 11 Kortfristiga skulder 248,6 245,5 336,8 248,3 

 Leverantörsskulder 56,7 67,7 67,5 71,8 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18,0 6,5 51,2 20,5 

 Övriga kortfristiga skulder 173,9 171,3 218,1 155,7 
 

Noter till kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 12 Betalda räntor och erhållen utdelning     

 Erhållen ränta 0,0 0,1 0,2 0,0 

 Erlagd ränta 0,0 0,0 -4,6 -0,1 
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Not 13 

 
Erlagd ränta avser fordonsfinansiering för AB Transitio 
 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

  

 Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,9 0,0 

 Avskrivningar 1,2 1,3 1,3 1,9 

 Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång 0,0 1,3 0,0 0,0 

 Ökning av avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Förändring avsättningar 0,0 0,0 7,4 0,0 

 Nedskrivning fg år påverkan eget kapital 0,0 0,0 -1,1 0,0 

  1,2 2,6 8,5 1,9 

      

Not 14 Tillkommande dotterföretag 0,0 0,0 38,0 0,0 

 Netto likvidpåverkan AB Transitio     

      

 

 

  

    

Not 15 Likvida medel     

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel:      

 Kortfristig placering 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Kassa och bank 117 130,2 180,0 154,6 

  117,0 130,2 180,0 154,6 

      

 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 

 De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
 De kan lätt omvandlas till kassamedel. 
 De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 

      

      

      

      

    

 

 

Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  
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Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 
framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive 
hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 
övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 
för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 
faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 
jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt 
avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 
likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 
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Ordförande har ordet  

Nu är bokslutet för 2021 klart och återrapporterat till medlemmarna. 2021 blev ännu ett år präglat av 

den pandemi som drabbat världen. Viruset har bytt skepnad och återkommande drabbat det svenska 

samhället. Efter sommaren lättades ett flertal restriktioner och tron om en normal höst och vinter 

började växa fram. Samhället började så smått öppna upp, människor började återigen besöka hotell 

och restauranger. Det visade sig dock under december månad att smittspridningen tog fart igen och 

skärpta restriktioner fick införas. Din Tur fick återigen fatta beslut om att stänga framdörrarna i våra 

bussar, detta genomfördes lagom till skolornas uppstart efter jullovet. 

Pandemin och dess effekt på samhället kommer att vara kännbara även långt efter det att 

restriktionerna har släppts och viruset övergår till att klassas som en normal säsongsinfluensa. För 

kollektivtrafiken kommer det att vara stora problem att prognosticera biljettintäkternas utveckling, 

kommer resandet att snabbt återgå till normala nivåer igen? Känner människor en trygghet i att resa 

kollektivt tillsammans med andra? Blir det möjligen så som många förutspår att arbetsresandet 

kommer att minska, idag vet alla att det fungerar att arbeta hemifrån på distans.  

Kollektivtrafiksverige kommer att behöva tänka nytt och erbjuda den typ av resor som våra resenärer 

efterfrågar. I Västernorrland har vi under hösten 2021 analyserat befintligt utbud av biljetter och kort 

samt vår prisprofil. Arbetet utmynnade i ett antal förslag till förändringar, en rejäl justering nedåt av 

priset på periodkort/länskort, högre pris på enkelbiljetter vid köp ombord. Mer nyheter kommer att 

lanseras under vintern/våren 2022 då restriktionerna släpps. 

Under 2021 inleddes arbetet med ett stort antal viktiga projekt. Inför kommande upphandling 

behöver bränslefrågan belysas och politiskt behöver ett vägval göras, det är inte realistiskt att tro att 

dagens lösning med HVO 100 kommer att vara möjlig i nästa upphandling. Myndigheten är 

behjälplig med administrativa resurser i det arbete som medlemmarna under regionens ledning 

tillsammans gör i syfte att förhandla fram och besluta om ny förbundsordning. I arbetet ingår även att 

föreslå en ny kostnadsfördelningsmodell. Arbetet med att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram 

är i gång och inne i sin mest intensiva fas med kunskapsseminarier.  

Den nya organisationen har nu hunnit finna sina former och ett antal nya medarbetare har under året 

rekryterats. Med tanke på det arbete som ligger framför oss i myndigheten kommer det att krävas 

mer resurser i form av medarbetare som kan ta ansvar för delar av det arbete som ligger framför oss. 

Dagens myndighet har varken de personella resurserna eller den samlade kompetens som framtidens 

myndighet kräver för att lyckas i sitt viktiga arbete. Här kommer direktionen att under vintern 2022 

enas om ett vägval och tillsammans med medlemmarna fatta beslut i frågan. 

I vinter inleds budgetarbetet inför kommande planperiod. Här kommer medlemmarna att få förklarat 

för sig vilka utmaningar myndigheten står inför vad gäller, resandeutveckling, kostnadsindex, 

utveckling för bränsle, resurssättning på myndigheten inför kommande stora arbeten som beskrivits 

ovan. 

Den här årssummeringen blir den sista som ordförande för den här mandatperioden. Jag är nöjd med 

det arbete som vår myndighet levererat under mandatperioden. Vi har lyckats ställa om myndigheten 

till att bli en myndighet med den kompetens som efterfrågas, våra medlemmar är idag mer nöjd med 

vårt arbete än vid 2019 års ingång. Vi har med professionalism hanterat alla de svårigheter som 

uppstått under den pandemi som drabbat världen. Jag är övertygad om att myndigheten är på väg in i 

en ny spännande utvecklingsresa vad gäller kollektivtrafikens och länets utveckling. Ett stort tack till 

er alla för fantastiska insatser under 2021, nu fortsätter resan mot en bättre kollektivtrafik i 

Västernorrland. 

 

 

Per Wahlberg, Ordförande  

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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Förvaltningsberättelse 

Vårt uppdrag  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 

kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag 

om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)  

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten 

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar 

om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

• efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 

persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 

regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

• verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  

• verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

 

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 

administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för 

nästkommande år grundat på MRP:s första år.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 

kommuniceras med varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. 

Övriga bolag i koncernen är helägda Bussgods Västernorrland AB och delägda (5 %) AB Transitio. 

Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). 
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Året som gått 
• Året har i hög grad påverkats av covid-19 och olika typer av åtgärder och anpassningar 

kopplat till pandemin.  

• Från 1 juli togs allmänna råd om munskydd i kollektivtrafik under rusningstid bort. 

• Från 15 juli hävdes begränsningen av antal passagerare för långväga kollektivtrafik.  

• Myndighetens medarbetare vid kontoret i Kramfors har i stor utsträckning arbetat på distans, 

vilket fungerat bra.  

• Framdörrarna i bussarna har under åter hållits stängda på grund av arbetsmiljöskäl. Detta har 

medfört svårigheter att bland annat köpa biljetter ombord. 

• Inom IT har stora förändringar skett för att säkerställa data-/informationssäkerhet. Den 

interna IT-miljön har separerats till två delar. För vår IT-produktionsmiljö har det införts 

strikta åtkomster. Stora delar av vår infrastruktur har byggts om, som har möjliggjort att vi 

har kunnat säga upp onödiga accesser och sparat på kostnader. Vi har infört övervakning, 

backup/återställning av verksamhetskritiska datorer och en rad av andra metoder att säkra 

från externa access till våra system.      

• Mål och resursplan (MRP) 2022-2024 inklusive budget har arbetats fram efter dialog med 

respektive medlem i kommunalförbundet. Önskade trafikförändringar har inarbetats och 

MRP blev fastställd av direktionen i september månad.  

• Myndigheten har utlöst optionsåren i trafikavtalen fram till 2024 i samtliga trafikområden.  

I den överenskommelse som tecknades med trafikföretagen övergick incitamentsavtalen till 

produktionsavtal med kända kostnader för de kommande åren fram till 2024. En övergång 

till produktionsavtal kommer att medföra merkostnader hos myndigheten för bland annat för 

marknadsföringsinsatser men även för insatser för intäktssäkring i form av ökad 

biljettkontrollverksamhet. 

• Staten har avsatt riktade medel till kollektivtrafiken för att mildra de ekonomiska effekterna 

av covid-19 och för att säkerställa en god kollektivtrafik i landet. 

Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat in en ansökan för det under september månad.   

• Sundsvalls Centralstation togs i bruk i augusti och har byggts om till ett modernt, 

funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Syftet är att knyta samman regional 

busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde.  

• Under året har fem nya medarbetare anställts. En HR-ansvarig, en IT-ansvarig, två 

trafikutvecklare samt en trafikstrateg.  

• Myndigheten har arbetat med det sista utvecklingsarbetet inför lansering av realtid i app. 
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Förvaltningsberättelse 
Ekonomisk information (mnkr) Myndigheten 2021 2020 2019 2018 2017 

KOSTNADER     
 

Allmän kollektivtrafik     
 

•        landsbygdstrafik -270,2 -265 -264,8 -259,8 -245,6 

•        tätortstrafik -200,3 -185,8 -199,1 -191,3 -175,5 

•        tågtrafik (ny princip tåghyra 2020) -103,7 -88 -57,4 -49,1 -45,5 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -110,1 -100,1 -114,7 -110,4 -108,2 

Administrativa kostnader -61,1 -63,5 -60,1 -56,8 -52,4 

Stationsavgifter -1,3 -2,2 -1,4 -2,4 -1,8 

Avskrivning bussar 0 0 -1,3 -2,9 -2,9 

Avskrivning biljettmaskiner och biljettsystem -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7 

Övriga avskrivningar -0,7 -2,4 -1,1 -1 -0,4 

Övriga kostnader - - - -1 - 

Totala kostnader  -748,0 -707,2 -700,1 -674,9 -633 

INTÄKTER     
 

Allmän kollektivtrafik      

•        biljettförsäljning 65,4 67,6 101,9 105,9 105,9 

•        skolkort 15,4 16,1 17,7 19,8 24,3 

Övriga intäkter 69,5 60,7 15,7 16,9 9,5 

Totala intäkter 150,3 144,4 135,3 142,6 145 

Jämförelsestörande poster 1,0 1 0 0,9 8,1 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -564,8 -531,4 -488,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 383,6 386,1 396 

Finansiella poster 0 0 0,1 1,7 0 

Resultat 0,0 0 0 0 0 

Produktionsinformation 2021 2020 2019 2018 2017 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik) 
 

Landsbygdstrafik 8 432 935 8 460 966 8 438 432 8 531 713 8 516 599 

Tätortstrafik 4 542 025 4 768 337 4 768 954 4 701 354 4 662 361 

Total produktionskilometer 12 974 960 13 229 303 13 207 385 13 233 067 13 178 960 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM[1]      

Landsbygdstrafik -32,04 -31,18 -31,38 -30,45 -28,84 

Tätortstrafik -44,09 -38,97 -41,75 -40,69 -37,64 

Total bruttokostnad/km -36,26 -33,99 -35,12 -34,09 -31,95 

Förändring i % 7% -3% 3% 7% 6% 

Skattesubventionsgrad 2021 2020 2019 2018 2017  

Skattesubvention
2 83% 81% 79% 78% 77% 

 

1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

2 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus 
biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 



 

 

 

 

 

Sid 7 av 43 

Översikt över verksamhetens utveckling  

Ekonomisk information (mnkr) Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017  
   

  

Intäkter 252,9 205,2 219,9 228,3 186,3 
 

   
  

Kostnader 

  

-876,1 -768,2 -785,2 -759,7 -672,3 
 

   
  

Verksamhetens nettokostnader -623,1 -563,0 -565,3 -531,4 -486,0 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 181,1 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 513,2 423,1 383,6 386,1 396,1 

Finansiella poster -4,4 -0,1 0,5 1,9 0,0 

Resultat 0,7 -0,1 -0,1 0,2 -0,7 

 
   

  

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 

Kollektivtrafikbranschen i stort har påverkats mycket av pandemin. De nationella restriktionerna och 

smittspridningen har medfört minskat antal resor och därigenom minskade intäkter. När Sverige nu 

närmar sig att covid-19 inte längre ska klassas som en pandemi så börjar arbetet att vinna tillbaka 

resenärerna som slutat resa under pandemin. Det finns dock mycket som tyder på att resmönstren 

efter pandemin fortsatt kommer att se annorlunda ut på grund av distansarbete och digitala möten. 

Detta är något som branschen kommer behöva följa och anpassa sig till de kommande åren. 

Flexiblare trafiklösningar och reseprodukter kan vara viktiga pusselbitar i den anpassningen. 

 

Samtidigt så tar klimatfrågan en allt större roll i samhället vilket också påverkar kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiken är, om den körs på förnybara drivmedel, ett klimatsmart och resurseffektivt sätt att 

resa. Andelen personer som anser att detta är viktigt ökar, vilket kan bidra till fler resenärer i 

kollektivtrafiken. Samtidigt så står kollektivtrafiken generellt i världen och specifikt i Västernorrland 

inför en utmaning då all fordonstrafik ska bli fossilfri, samtidigt som det populära drivmedlet 

HVO100 stiger i pris och förväntas bli svårare att få tillgång till succesivt. Det innebär att 

kollektivtrafiken behöver byta bränsle. Trenden är tydlig och den är att Sverige, precis som resten av 

Europa, går mot en i väldigt hög grad elektrifierad bussflotta. För Västernorrlands del innebär det att 

nya fordon måste upphandlas och att infrastruktur för laddning behöver förberedas runt om i länet. 

 

Länets utveckling inom kollektivtrafiken processas just nu i två parallella processer, ny 

förbundsordning och nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet 

förväntas kommunalförbundets medlemmar nå samsyn gällande ambition och mål för länets 

kollektivtrafik samt vilka insatser som krävs för att nå dessa mål. Förbundsordningen sätter ramarna 

för samverkan och finansiering. Med bägge dessa dokument på plats kan resan mot Västernorrlands 

framtida kollektivtrafik på allvar ta fart.   
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Väsentliga personalförhållanden 

Frånvaro på grund av sjukdom 

 

Sjukfrånvaro  

Sjuktalen har minskat jämfört med 2020 års utfall men riktvärdet på 3,5 procent har inte uppnåtts vid 

årets slut. I huvudsak beror sjuktalet för 2021 på korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19. 

Löne- och medarbetarsamtal  

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Med anledning av att det nya centrala 

löneavtalet fr.o.m. 2020 fördröjdes och inte blev klart förrän i slutet av 2020, genomfördes under 

våren lönesamtal som omfattande nya löner för båda åren 2020 och 2021. De nya lönerna betalades 

ut under maj månad. 

Medarbetarsamtal har för de flesta utförts under hösten 2021, medan några medarbetarsamtal som inte 

kunnat genomföras under året är inbokade och hålls under januari 2022. 

Fyra medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra lediga dagar.      

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och se till att arbetsmiljön är god.  

Handlingsplaner finns framtagna för arbetsplatserna i Kramfors och på Din Tur kundcenter och följs 

upp kontinuerligt. Handlingsplanerna finns tillgängliga på intranätet.     

Jämställdhet och mångfald 

Gällande jämställdhetsplan är den under utarbetande och revidering men har på grund av ändrade 

förutsättningar försenats. 

Av 18 tillsvidareanställda i Kramfors är 50 % kvinnor och 50 % män. På Din Tur kundcenter är av 

de 31 tillsvidareanställda 65 % kvinnor och 35 % män.  

Av de visstidsanställda är det en könsfördelning med 50 % kvinnor och 50 % män. Vid rekryteringar 

eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen två män och 

en kvinna.  

Kompetensutveckling 

Under året har ett antal utbildningsinsatser genomförts bland annat med inriktning mot KOLL 2020.  

Interna utbildningar har genomförts i Offentlighet och sekretess samt IT-säkerhet. Pandemin har 

medfört att många medarbetare arbetat på distans. För att bibehålla kontakten med kollegorna har en 

Sjukfrånvaro (%)    2021 2020 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro i procent av de 

anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid 

 

4,3 

 

6,0 

 

3,6 

 

4,8 4,8 

Andel av sjukfrånvaron som avser 

långtidsfrånvaro  

0,6 10,9 8,0 
22,0 29,4 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,1 6,7 3,6 5,5 4,7 

Sjukfrånvaro män 6,0 5,0 3,1 3,5 5,1 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,9 2,0 2,6 8,3 6,9 

Sjukfrånvaro 30 – 49 år 6,0 4,3 2,7 4,3 5,4 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 3,4 3,7 4,6 3,5 3,0 
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tid för ”digital fika” planerats in varje vecka. Vid dessa tillfällen har förutom kontakten med kollegor 

även möjligheten till kollegialt lärande tagits tillvara.  

Personalstruktur  

Antal  2021 2020 2019 2018 2017 

Kvinnor                           30 34 40            35 32 

    varav tillsvidareanställda 29 32 37 33 30 

Män                                31 24 22            20 16 

   varav tillsvidareanställda 30 21 18           17 14 

Summa 51 58 64           55 48 

   varav tillsvidareanställda 49 53 55           50 44 

 

Av de 49 tillsvidareanställda är 50 procent kvinnor och 50 procent män i Kramfors, på Din Tur 

kundcenter är 66 procent kvinnor och 34 procent män. Av visstidsanställda är det en könsfördelning 

på 67 procent kvinnor och 33 procent män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och mångfald. 

Det totala antalet medarbetare har minskat jämfört med tidigare år, totalt har 12 medarbetare avslutat 

sina anställningar och 5 medarbetare har nyanställts. 
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 

 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av 

kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och 

ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, 

utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 

sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna 

redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:  

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 

som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2022 antogs 

av förbundsdirektionen. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de 

ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.  

 

Genomförda åtgärder är i den mån det är relevant förankrade hos medlemmarna i budgetdialogerna. 

Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 
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Vision och mål 

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala 

utvecklingsstrategin En hållbar och innovativ kollektivtrafik som inkluderar hela Västernorrland med 

resenären i fokus. 

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 

Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 

skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 

bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 

i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande målområden 

för länets kollektivtrafik arbetats fram: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. Inom varje 

målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 

åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 

Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 

Kollektivtrafikmyndigheten 2030 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet ej uppfylls. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 

pandemin. Restriktionerna har successivt avvecklats under 2021 men till viss del återinförts. Det finns en osäkerhet 

gällande hur länge effekterna av covid-19 kommer att påverka trafiken. Under hösten öppnades åter framdörrarna i 

bussarna. En ny smittspridningsvåg drog in i slutet av året vilket på nytt tvingade fram stängning av framdörrarna. 

Regeringen rekommenderade i slutet av året att alla som hade möjlighet skulle välja annat färdmedel än 

kollektivtrafik i rusningstid, vilket ytterligare påverkade resandet negativt. 

 

 

 
 
 

Indikatorer för att följa upp målet 

 
Utfall 
2021 

Utfall 2020 
Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 

upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort 
5 863 917 6 621 874 9 506 620 9 243 749 

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 

”Avgångstiderna passar mina behov” (%) 

Nationellt snitt1 

55/31 

 

59/33 

69/52 

 

59/34 

69/54 

63/40 

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet 

”Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, 

biljettpriser mm) (%) 

Nationellt snitt 

70/70 

 

66/63 

 

78/77 

62/60 

 

77/77 

70/67 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är 

enkelt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

68/43 

 

75/60 

69/45 

 

75/61 

68/45 

 

76/63 

70/50 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det 

känns tryggt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

65/56 

 

63/59 

68/58 

 

67/62 

69/60 

 

72/67 

71/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet 
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken2 

Trafik-
område 

Trafikering 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Förändring 

2021 - 
2020 

Förändring 
2021 – 

2020 (%) 

O2 Höga Kusten 35 827 42 844 60 680 67 532 79 035 99 843 -7 017 -16,4% 

O3  Sollefteå tätort 49 816 55 482 83 695 77 874 74 381 69 906 -5 666 -10,2% 

O45  
Sollefteå 
landsbygd 

53 182 72 078 122 053 124 426 125 740 134 579 -18 896 -26,2% 

O6  
Örnsköldsviks 
tätort 

761 427 927 960 1 269 766 1 222 244 1 165 562 911 055 -166 533 -17,9% 

O7  

Örnsköldsvik – 
Husum, Gideå 
och 
Trehörningsjö 

46 731 63 109 90 760 98 149 115 424 108 339 -16 378 -26,0% 

O8  

Örnsköldsvik – 
Solberg, 
Mellansel och 
Bredbyn 

74 873 104 075 149 831 148 821 150 126 140 861 -29 202 -28,1% 

O9  
Örnsköldsvik – 
Skorped och 
Köpmanholmen 

98 749 124 530 154 405 150 199 154 064 145 822 -25 781 -20,7% 

O10  
Härnösands 
tätort 

444 718 466 251 711 025 601 761 511 073 440 559 -21 533 -4,6% 

O1415  Sundsvalls tätort 3 425 069 3 812 840 5 505 740 5 403 093 5 370 199 5 090 788 -387 771 -10,2% 

O16 
Sundsvall – Holm 
och Liden 

90 661 102 434 133 666 130 962 118 986 121 420 -11 773 -11,5% 

O1721 
Njurunda – 
Sundsvall – Timrå 

768 926 845 055 1 224 339 1 250 714 1 204 362 1 135 558 -76 129 -9,0% 

O18 
Sundsvall – 
Matfors 

153 495 175 176 235 039 224 133 206 343 182 358 -21 681 -12,4% 

O20 
Sollefteå – 
Kramfors - 
Härnösand 

198 415 211 171 318 065 352 362 387 699 374 478 -12 756 -6,0% 

O22 
Härnösand 
landsbygd 

80 377 95 358 123 610 121 371 110 728 98 303 -14 981 -15,7% 

O23 Ånge landsbygd 103 041 111 928 151 557 159 745 170 712 173 187 -8 887 -7,9% 

S3 

Tvärflöjten, 
Örnsköldsvik - 
Sollefteå – 
Östersund 

6 004 14 379 25 020 26 335 24 023 33 216 -8 375 -58,2% 

S4 
Linje 331 
Sollefteå - 
Sundsvall 

7 995 7 981 15 423 19 507 19 782 17 115 14 0,2% 

S5 
Linje 201 
Härnösand – 
Timrå – Sundsvall 

127 498 142 442 221 787 232 326 222 640 200 542 -14 944 -10,5% 

S6 
Linje 50 
Härnösand-
Örnsköldsvik 

31 599 30 627 35 958 47 744 43 709 83 751 972 3,2% 

Koll 2020[2] Världsarvsbussen - 738 1 709 - - -     

  Totalt (ej tåg) 6 558 403 7 406 458 10 634 128 10 459 298 10 254 588 9 561 680 -847 317 -11,4% 

Tågtrafik 
Mittbanan och 
Botniabanan 

255 054 315 081 514 247 496 816 537 254 145 027 -60 027 -19,1% 

 
2 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 

file:///C:/Users/susanna.blomgren/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/81016F65.xlsx%23RANGE!%23REFERENS!
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
             

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera indikatorvärden ligger knappt under riktvärdena.  

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 

svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 

ombord på bussarna. Detta har påverkat resandet och resenärerna negativt. 

 

 

 
 
 

Indikatorer för att följa upp målet3 
Utfall 
2021 

Utfall 2020 
Utfall 
2019 

Riktvärde 
2020 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är nöjda 

med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

57/41 

 

60/52 

 

57/44 

 

61/54 

55/41 

 

60/54 

58/50 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som är 

nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

78/77 77/77 

79/79 

76/76 

79/79 

80/75 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 

rekommendera vänner och bekanta att resa med Din Tur) 

(%) 

Nationellt snitt 

28/18 

 

 

27/18 28/18 35/25 

 
 
 

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering  

 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en minskad nöjdhet från resenärer. 

Arbetsmiljöverkets krav att framdörrarna ska hållas stängda för att skydda föraren från smitta har inneburit 

svårigheter att hitta en bra lösning för validering av produkter och stoppat möjligheten att köpa produkter 

ombord på bussarna. Detta har sammantaget påverkat resenärerna negativt. 

Användandet av Din Turs app har ökat. 

 

 
 
 

 
3 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten) 
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Indikatorer för att följa upp målet4 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Antalet användare av Din Tur-app  

Genomsnitt/mån 

 

31 336 

 

29 492 

 

31 896 

360 000 

30 000 

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt 

bemötande” 

Nationellt snitt 

65/67 

 

70/71 

68/68 

 

74/74 

70/71 

 

77/78 

71/71 

 

- 

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och 

kort” 

Nationellt snitt 

68/67 

77/74 

74/71 

79/78 

73/72 

78/76 

74/74 

 

 

 
 

Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
  

 
 

Analys: 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år men ändock i 

huvudsak under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta information om resan har uppnått 

riktvärde för 2021.  

Ett realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas ankomsttid till hållplatser är infört. Det har 

dock funnits brister i driftsäkerhet. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Bemötande kring service/information: Andel som 

instämt i påståendet ”Personalen på 

kundcenter/trafikupplysning har ett trevlig bemötande” 

 

Nationellt snitt 

65/66 

68/67 

64/64 

69/68 

65/63 

71/71 

68/68 

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Jag får den information jag behöver ombord” 

Nationellt snitt 

60/60 

70/71 

 

58/60 

72/72 

59/60 

73/74 

63/61 

Information inför resan: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan 

(avgångstider, biljettpriser mm)” 

Nationellt snitt 

70/70 

78/77 

66/63 

78/77 

62/60 

77/77 

68/65 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten) 
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad                 

  Analys:  

Bedömningen är att målet i sin helhet inte uppfylls för 2021.  

Busstrafiken körs fortsatt på HVO100 som är ett förnybart drivmedel. Nettoeffekten för HVO100 jämfört 

med normal MK1-diesel bedöms vara upp till 90 procents minskning av CO2-utsläpp. Det kollektiva 

resande som utförs i fordon som drivs av förnybara drivmedel bidrar därför i sig till minskad negativ 

miljöpåverkan jämfört om resan skulle ha genomförts med bil. Då resandet minskade under 2021 samtidigt 

som trafiken upprätthölls på samma nivå så har den positiva effekten minskat under året eftersom 
energiåtgång per personkilometer har ökat. Tågtrafiken körs på förnybar el vilket i princip innebär 

nollutsläpp. 

 

 

 

Indikatorer för att följa upp målet  Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Riktvärde 
2021 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 

motoriserade resandet (%) 
8 8 12 10 

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 

kilowattimma (g/kWh) 
1,0 1,2 1,26 1,28 

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 

trafik (kWh/km) 
3,3 3,3 3,2 3,0 

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 99,5 98,5 98,9 99,0 

 

 

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte kommer att uppfyllas 2021. Antalet resor i Västernorrlands län har minskat 

kraftigt till följd av covid-19 pandemin. Det totala resandet i Västernorrlands län har minskat avsevärt 

jämfört med året innan pandemin (2019). Det har sammantaget haft en negativ påverkan på målen. 

 
 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Nettokostnad per resa (kr) 

 

51,3 49,1 

 

39,1 43 

 Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad5 (%) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

12,7 

9,4 

17,1 

19,0 

17,7 

20,8 

20,1 

15,5 

26,4 

19,6 

15,6 

25,0 

Antal kollektivtrafiklinjer med i genomsnitt färre än fem resenärer/tur6 25 25 23 24 

Antal sjukresor 137 905 136 278 187 320 - 

 
5 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.  

6 Totala antal kollektivtrafiklinjer i Västernorrland län är 119 linjer. 
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Antal färdtjänstresor 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 

kommun från juni 

 

121 238 99 100 168 461 - 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 559 507 401 - 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 

kommun från juni 

 

253 244 225 - 

Andel samordnade sjukresor (%) 19,01 30,52 57,89 50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och inkl. Sollefteå 

kommun från juni 

39,92 43,23 58,43 55 

Kostnad per produktionskilometer (kr) särskild persontrafik 22,87 22,18 21,91 23,8 

 

Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för sex av länets kommuner och 

Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller 

en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När 

resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Pandemin har lett till ett minskat antal resor för regionen och kommunerna. Beslut på restriktioner att 

samordna färre antal resenärer i fordonen leder till att andelen samordnade resor minskat kraftigt. 

Samordningsgraden för regionens sjukresor har en lägre nivå i och med att andelen ensamåkare är 

högre vilket medför att resorna inte kan samordnas. 

   

Diagram: Andel samordnade resor (%) 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk –  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad     

Analys: 

Bedömningen är att målet ej kommer att uppfyllas.  

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat på flera håll vilket innebär att riktvärdet för indikatorerna enbart 

uppfylldes i ett fall. Effekterna av covid-19 och därtill hörande restriktioner har haft stor påverkan på 

måluppfyllelsen.  

 

 

Indikatorer att följa upp målet 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Antal resor i de prioriterade stråken 
 

5 203 046 5 849 386 9 091 677 7 730 000 

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611) 1 229 723 1 226 386 1 801 924 1 530 000 

Tätortstrafik (Sundsvall O14/15) 3 425 069 3 812 840 5 505 740 4 680 000 

Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6) 761 427 927 960 1 269 766 1 080 000 

Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter) 255 054 315 0891 514 247 440 000 

 

 

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Viktiga faktorer för att nå måluppfyllnad är att en ökad 

biljettsamverkan kommer till, där biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resealternativ. Inget arbete är 

utfört. 

Antalet användare av Din Turs-app har ökat.  

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvärde 
2021 

Utbudsförändring genom biljettsamverkan 
SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre) 

SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre) 
X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)7 

 

0 

0 

22 

 

 

0 

0 

25 

 

0 

0 

25 

 

2 

2 

25 

Andel produkter som är digitaliserade8 (%) 36 20 20 80 

Antalet användare av Din Tur-app,  

genomsnitt/mån 

 

 

31 336 

 

29 492 

 

31 896 

300 000 

30 000 

 

 

 

7 Redovisningen avser enkelturer ej dubbelturer.  
8 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad 

per augusti 2019. 
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Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare 

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Av utfallet från medarbetarenkäten i december 2018 uppnås inte 

riktvärdena och under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät. Arbetet med att göra målen välkända för våra 

medarbetare har fortsatt under 2021 och även i medarbetarsamtalen. Medarbetarsamtal har inte genomförts 

för alla medarbetare under 2021. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall aug 
2019 

Riktvärde 
2021 

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar 

hela myndigheten (%)  

Benchmark9 

- - - 

- 

- 

-  

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till 

sitt arbete (%)  

Benchmark myndigheter 

- - - 

- 

100  

 

 

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten  

 Utfall 2021 Årsprognos T2 Utfall 2020 Utfall 2019 

Måluppfyllnad 
    

Analys: 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Under 2021 genomförs ingen medarbetarenkät, varför indikator 

om medarbetarindex saknar värde. Sjuktalen har minskat jämfört med motsvarande period 2020 men når 

inte målet 3,5. Både antalet utnyttjade friskvårdstimmar och andelen medarbetare som utnyttjar 

friskvårdsbidraget har minskat. Insatser med att uppmuntra till och främja friskvård har dock gjorts under 

året. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Riktvär 
de 2021 

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) - - - 65 

Sjuktal (%) 4,3 6,0 3,6 3,5 

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 283 384 382 450 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)  45 66 48 60 

 

 
9 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige 
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Samlad bedömning om måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning 

Bedömningen, utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att god ekonomisk 

hushållning inte nås för 2021. Främsta orsaken är att delmålen som identifierats som särskilt viktiga 

för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte uppfyllts. Det gäller målen om Vi ska 

resurseffektivt öka det kollektiva resandet, Minskad negativ miljöpåverkan och Resurseffektiv 

kollektivtrafik. Det förklaras huvudsakligen av effekter av covid-19. Den stora minskningen av resande 

påverkar indikatorerna negativt, varav måluppfyllelsen blir mycket låg.  

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 

öka det totala kollektiva 

resandet 

Som en följd av covid-19 så har resandet i Västernorrlands län 

minskat. Generellt påverkar det alla indikatorer vilket är den 

huvudsakliga förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Minskad negativ 

miljöpåverkan 

Varierat utfall för indikatorerna med en helhetsbedömning att målet 

uppfylls med vissa brister. Andelen biodrivmedel ligger på 99,5 

procent och klarar riktvärdet. Marknadsandelen av det motoriserade 

resande är lägre än riktvärdet. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Resurseffektiv 

kollektivtrafik 

Bedömningen är att målet inte uppfylls. Antalet resor i 

Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av covid-19 

pandemin. Samordningen av resor är också drabbade. Det har 

sammantaget haft en negativ påverkan på målen. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

 

Av övriga sju delmål uppfylls inget under 2021. Den huvudsakliga anledningen är effekter av covid-

19. 

 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Analys 2021 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och mycket 

nöjda kunder ska öka 

Bedömningen är att målet inte uppnås. Utfallet av flera 

indikatorvärdena ligger knappt under riktvärdena. Bland annat 

stängda framdörrar har påverkat upplevelsen av resandet negativt. 

 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar till 

social inkludering  

Bedömningen är att målet inte uppnås. Två indikatorer visar på en 

minskad nöjdhet från resenärer. 

Användandet av Din Turs app har ökat. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 

kollektivtrafiken för 

personer med 

funktionsnedsättning  

Vissa förbättringar i jämförelse med föregående år, ändå i huvudsak 

under riktvärdet för 2021. Målet om att det är enkelt att hitta 

information om resan har uppnått riktvärde för 2021. Ett 

realtidssystem som ger resenärerna information om bussarnas 

ankomsttid till hållplatser är infört, dock med brister i driftsäkerhet. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt öka 

resandet i prioriterade 

stråk 

Antalet resor i Västernorrlands län har minskat kraftigt till följd av 

covid-19 pandemin. Effekterna och restriktionerna av covid-19 

påverkar generellt alla indikatorer, vilket är den huvudsakliga 

förklaringen till låg nivå av måluppfyllelse.  

 

Nej, målet 

uppfylls inte. 
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Tillväxt Vi ska öka antalet 

resmöjligheter genom 

samverkan och innovation 

En viktig del för måluppfyllnad är en ökad biljettsamverkan, där 

biljettsamverkan med SJ skulle skapa ökade resandealternativ. 

 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Medarbetare Målen är välkända för 

våra medarbetare  

Arbete med att uppnå målen har fortsatt under året, men är ännu inte 

på önskvärd nivå. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

Medarbetare Medarbetarna har rätt 

förutsättningar att möta de 

förväntningar som ställs 

på verksamheten 

Berorende på effekter av covid-19 så visar sjuktalen en klar 

försämring jämfört med tidigare år och uppnår ej målet. Övriga mål 

visar viss förbättring, dock utan att uppnå målvärdena. 

Nej, målet 

uppfylls inte. 

 

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning 

Effekterna av covid-19 innebär att förutsättningarna för kollektivtrafiken väsentligt förändrats. Att öka 

resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare restriktioner 

med anledning av covid-19 har medfört svårigheter att öka intäkterna genom kampanjer för mer 

kollektivt resande. När restriktionerna nu avvecklats kommer resandet troligtvis att öka, om än med 

ett förändrat resandemönster. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers 

behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska 

lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas 

underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att 

göra det kollektiva resandet mer attraktivt.     
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Årets resultat 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr för 2021.  

Året visar nettokostnader om 597,7 mnkr. Vid en jämförelse med föregående år är verksamhetens 

nettokostnader 34,7 mnkr högre.  

Många av kommunalförbundets intäkter och kostnader har fortsatt påverkats av covid-19 pandemin. 

Det gäller bland annat biljettintäkter från resenärer, skolkortsintäkter och intäkter för resplusbiljetter. 

I intäkterna ingår 16,3 mnkr som avser statligt stöd som kompensation för del av de förlorade 

intäkterna för perioden januari – juni 2021. 

Under 2021 förändrades de trafikavtal som tidigare varit incitamentsavtal att övergå till rena 

produktionsavtal. Det gör att jämförelsen med 2020 blir missvisande, då incitamentsavtalen 2020 gav 

en kickback till följd av det låga resandet under pandemins första år. 

Övriga kostnader som påverkas är främst rörliga kostnader så som index, förstärkningstrafik samt 

kostnader för sjukresor och färdtjänstresor.  

Kommunala biljettsubventioner visar en minskning med 24,7 mnkr mellan åren, till följd av fortsatt 

lägre volymer av resande. Medlemsbidrag är 59,5 mnkr högre än föregående år vilket beror på den 

samlade effekten av förändringarna för intäkter, kostnader och subventioner. 

Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 

förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 

Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år.  

Vid tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti 

görs kommunalförbundets andra helårsprognos. Vid tertialuppföljningen per april gjordes 2021 en 

förenklad, ej fullständig, rapport och därför analyseras avvikelser ej från den. 

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades vid augustirapporten till 606,8 mnkr för helåret 

2021. Utfallet blev 9,1 mnkr lägre än utfallet. Förändringen består huvudsakligen av statsbidrag och 

trafikkostnader. Statsbidraget prognostiserades till 15 mnkr men utfallet blev 16,3 för kompensation 

av minskade biljettintäkter.  

Belopp i mnkr Utfall 2021 Utfall 2020 
Förändring 
2021-2020 

Förändring 
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 144,4 5,9 4,1 149,0 1,3 0,9 

Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,2 -1,1 

Avskrivningar -1,2 -2,6 1,4 -52,9 -0,9 -0,3 38,0 

Verksamhetens nettokostnader -597,7 -562,9 -34,7 6,2 -606,8 9,1 -1,5 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 139,8 -24,7 -17,7 114,7 0,4 0,4 

Medlemsbidrag 482,6 423,1 59,5 14,1 492,1 -9,5 -1,9 

Verksamhetens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Investeringsredovisning 

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,8 mnkr för 2021. Förutom komplettering av 

biljettmaskiner enligt plan, tillkom kostnader för ny biljettering under fjärde kvartalet. En investering 

enligt plan för perioden 2022 – 2025, varav kostnader nu tidigarelagts.  

Investeringar (mnkr) Utfall 2021 
Årsprognos 

aug 

Budget 
2021 

Utfall 2020 

Biljettmaskiner 0,1 0,8 0,8 0,8 

Datorer 0,2 0,1 0 0,1 

Skyltar 0 0 0 0,1 

Optiska läsare 0 0 0 0,3 

Fordon 0,3 0 0 0 

BOB - biljettsystem 1,2 0 0 0 

Totalt 1,9 0,9 0,8 1,3 

 

Budgetföljsamhet 

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen 45,6 mnkr motsvarande 10,4 procent. Budgetavvikelsen 

beror främst på covid-19. Både intäkter och kostnader har påverkats.  

Budgetavvikelsen för verksamhetens intäkter är positiv och uppgår till 24,7 mnkr, vilket motsvarar 

19,7 procent högre intäkter än budget.  I de redovisade intäkterna återfinns intäktsförda bidrag för 

avslutade projekt, tåghyra och bidrag via Trafikverket för tappade biljettintäkter. 

Kostnaderna uppgår till 746,7 mnkr och är 29,3 mnkr högre än budgeterat. Vid antagandet av budget 

för 2021, fanns ett antal incitamentsavtal vilket omförhandlats till produktionsavtal senare. I budget 

för 2021 fanns antagandet att den rörliga delen för incitamenten skulle vara fortsatt låg eller negativ. 

Utfallet för 2021 speglar istället den faktiska trafikkostnaden utifrån rena produktionsavtal, Övriga 

kostnader som påverkat resultatet är index, förstärkningstrafik samt kostnader för sjukresor och 

färdtjänstresor som också speglar effekterna av pandemin.  

Avvikelsen på avskrivningskostnader består till största del av investering i biljettmaskiner samt nytt 

biljettsystem. 

Även för 2021 ger den lägre nivån av resande sen effekt, så att Kommunal biljettsubvention utföll 40,5 

mnkr lägre än budget, motsvarande 26 procent. Budgeterad återhämtningsgrad av resande har inte 

infriats, vilket påverkar utfallet av subventionerna. Periodens medlemsbidrag är 45,6 mnkr högre än 

budget vilket förklaras av den totala effekten av budgetavvikelser för intäkter, kostnader och 

subventioner. 

Belopp, mnkr Utfall  Budget 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 150,3 125,6 24,7 19,7 

Verksamhetens kostnader -746,7 -717,4 -29,3 4,1 

Avskrivningar och nedskrivningar -1,2 -0,8 -0,4 55,3 

Verksamhetens nettokostnad -597,7 -592,6 -5,1 0,9 

Kommunala biljettsubventioner 115,1 155,6 -40,5 -26,0 

Medlemsbidrag 482,6 437 45,6 10,4 

Verksamhetens resultat 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 
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Extraordinära poster 0 0 0 0 
 

Årets resultat 0 0 0 0  

 

Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2021 

uppgår likviditeten till 93 procent och ligger på ungefär nivå som föregående år. Ett riktvärde är att 

kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till 18,4 mnkr. Det negativa 

rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga 

skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,5 procent, i paritet med 

föregående år.  Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fem senaste åren. 

Resultat och kapacitet 2021 2020 2019 2018 2017 

Likviditet (%) 93 93 92 92 89 

Rörelsekapital, mnkr -18,4 -17,7 -19,1 -24,4 -25,8 

Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 

Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Kostnaderna har ökat 6 procent till följd av förändring av trafikavtal, förstärkningstrafik, index och 

kostnadsökning för sjukresor till följd av pandemin. Ökningen av avskrivningar med närmare 53 

procent, hänför sig till tidigarelagda kostnader för nytt biljettsystem. Verksamhetens nettokostnader 

har totalt ökat med 6,2 procent. 

Intäkts- och kostnadsutveckling                              
(förändring i %) 

2021 2020 2019 2018 2017 

 

Verksamhetens Intäkter 4,1 6,7 -5,8 2,1 -2,2  

Verksamhetens kostnader 6,0 1,0 4,0 6,6 5,9  

Avskrivningar -52,9 0,0 -36,0 2,5 -50,8  

Verksamhetens nettokostnad 6,2 -0,3 6,0 7,9 7,5  

 

Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 

underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 

ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 

kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 

fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 

resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 150,3 mnkr och är 24,7 mnkr högre än budget, motsvarande 

19,7 procent. Budgetavvikelsen beror främst på intäkt för tåghyra (31,4 mnkr) och statsbidrag (16,3 

mnkr) samt intäktsförda projektbidrag (12,6 mnkr) som inte var med i budgeten. Minskade intäkter 

bland annat på lägre biljettintäkter för buss- och tågtrafik samt lägre intäkter för skolkort om 

tillsammans 37,1 mnkr motverkar budgetavvikelsen. Dessa förklaras i huvudsak av minskat resande 

utifrån covid-19. 

Intäkter från kundservice och anropsstyrd trafik avser de uppdragsavtal som 

Kollektivtrafikmyndigheten har slutit med trafikbolag i andra län för tjänster gällande 

kundservicesamtal samt trafikbeställningar av särskild persontrafik. Avtalet med Kramfors kommun 

tillkom efter budgetläggning. 

Skolkortsintäkterna uppgår till 15,4 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 20,2. Det motsvarar en 

budgetavvikelse på 4,8 mnkr lägre intäkter till följd av minskat resande bland skolungdomar på grund 

av covid-19.  

Intäkterna för reklam på buss har ökat med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket beror på att den rörliga 

ersättningen utföll 2021 med 0,2 mnkr till följd av en viss återhämtning av marknaden under sista 

kvartalet. 

Intäkterna från tågtrafiken har minskat med 5,6 mnkr jämfört med budget, motsvarande nästan 70 

procent. Mot föregående år är skillnaden mindre, 1,8 mnkr, en minskning med nästan 42 procent. 

Effekten av minskat resande till följd av covid-19 kvarstår. 

I jämförelser med årsprognosen blev utfallet för verksamhetens intäkter 1.2 mnkr högre, främst till 

följd av att bidraget av förlorade biljettintäkter blev 1,3 mnkr högre än prognosen.  

Verksamhetens intäkter, 
mnkr 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Biljettintäkter busstrafik 59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,4 -3,8 -6,0 62,7 -3,1 -5,0 

Intäkter skolkort 15,4 20,2 -4,8 -23,8 16,1 -0,7 -4,4 15,0 0,4 2,6 

Intäkter tågtrafik 2,4 8,0 -5,6 -69,5 4,2 -1,8 -41,9 1,7 0,7 43,5 

Bidrag, Samverkande system 3,5 3,2 0,3 8,2 3,4 0,1 1,8 3,5 0,0 -1,1 

Tåghyra 31,4 0,0 31,4 100,0 30,8 0,6 2,0 31,1 0,3 1,0 

Vinst försälj mat anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5 -100,0 0,0 0,0 0,0 

Statsbidrag 16,3 0,0 16,3 100,0 15,2 1,1 7,0 15,0 1,3 8,4 

Resplusintäkter 3,1 2,9 0,2 7,0 2,0 1,1 55,2 2,2 0,9 41,1 

EU-bidrag projekt Koll 2020 0,4 0,0 0,4 100,0 3,9 -3,5 -90,7 0,4 0,0 -9,2 

Kundservice och anropsstyrdtrafik 2,0 1,5 0,5 35,3 1,4 0,6 45,0 1,8 0,2 12,8 

Reklam på buss 0,8 0,6 0,2 32,7 0,5 0,3 59,2 0,6 0,2 32,7 

Bussgodsintäkter 0,3 0,4 -0,1 -30,0 0,5 -0,2 -44,0 0,3 0,0 -6,7 

Färdtjänsthandläggning 1,1 1,0 0,1 14,6 0,9 0,2 27,3 1,0 0,1 14,6 

Färdtjänstsamordning 0,2 0,6 -0,4 -59,8 0,6 -0,4 -59,8 0,4 -0,2 -39,6 

Persontransporter 0,6 0,8 -0,2 -29,2 0,5 0,1 13,4 0,5 0,1 13,4 

Avgift för kortämne 0,2 0,1 0,1 61,3 0,3 -0,1 -46,2 0,1 0,1 61,3 

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -89,3 0,1 -0,1 -89,3 
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Övriga intäkter 13,0 0,0 13,0 100,0 0,1 12,9 12944,1 12,7 0,3 2,7 

Summa  150,3 125,6 24,7 19,7 144,4 5,9 4,1 149,0 1,2 0,8 

 

Under 2021 fanns möjlighet att ansöka om statsbidrag för det inkomstbortfall som covid-19 medförde 

under perioden januari-juni med hänsyn till trafikförändringar. För 2020 avsåg perioden mars-juni. För 

båda åren uppgick belopp att fördela till 3 miljarder från Trafikverket. Det beviljade statsbidraget blev 

16,3 mnkr för Västernorrland. 

Trafikverket bidrag per 
medlem (mnkr) 

Andel bidrag 
biljettintäkt 

Andel 
förändring 
trafikutbud 

Netto 2021 
Prognos 

2021 
Utfall 2020 

Härnösand 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

Kramfors 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 

Sollefteå 0,6 0,2 0,8 0,5 0,5 

Sundsvall 7,8 -0,1 7,7 7,2 7,3 

Timrå 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 

Ånge 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

Örnsköldsvik 2,8 -0,3 2,6 2,6 2,6 

Region Västernorrland 4,1 0,2 4,3 3,8 3,9 

Summa intäkter  16,3 -0,1 16,3 15,0 15,2 

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik 

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem 

som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken 

medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive 

medlems sträcka.  

Det totala resandet i Västernorrlands län har under året minskat med 11,4 procent jämfört med 2020. 

Detta påverkar utfallet av biljettintäkter och vid en jämförelse med budget är intäkterna 26,7 mnkr 

lägre än budget motsvarande 31 procent. Vid en jämförelse med föregående år är förändringen 3,7 

mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. För 2020 innefattade årets första tre månader normalt 

resande innan utbrottet av covid-19. 

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 62,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre än utfallet på 59,6 

mnkr. Utifrån minskat resande på grund av covid-19 så grundades prognosen för biljettintäkter på att 

biljettintäkterna skulle uppgå till 85 procent av budget från september till och med december. Totalt 

för året landade intäkterna på 70 procent av budget.  

Biljettintäkter per 
medlem (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
2021 

Jämförelse 
utfall 

Jämförelse   
(%) 

Härnösand 0,7 0,7 -0,0 -5,9 0,6 0,1 13,3 0,6 0,1 -17,0 

Kramfors 0,8 1,5 -0,7 -47,0 1,0 -0,2 -18,6 1,0 -0,2 -15,7 

Sollefteå 1,3 2,5 -1,1 -46,3 1,4 -0,1 -7,4 1,5 -0,2 -12,0 

Sundsvall 34,5 45,9 -11,4 -24,8 35,0 -0,4 -1,3 36,1 -1,5 -4,2 

Timrå 3,5 3,2 0,3 9,7 3,9 -0,3 -8,8 2,9 0,6 20,2 

Ånge 0,2 0,3 -0,1 -37,9 0,2 0,0 -0,1 0,2 0,0 3,5 

Örnsköldsvik 7,8 13,0 -5,2 -40,0 9,1 -1,3 -14,3 8,6 -0,8 -9,5 

Region 

Västernorrland 
10,6 19,0 -8,4 -44,1 12,0 -1,4 -11,8 11,8 -1,2 -10,0 

Summa intäkter  59,6 86,3 -26,7 -31,0 63,3 -3,7 -5,9 62,7 -3,1 -5,0 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 746,7 mnkr i jämförelse med budget till 717,5 mnkr, vilket 

innebär högre kostnader motsvarande 29,3 mnkr. För den linjelagda busstrafiken har trafikavtal 

omförhandlats från incitamentsavtal till produktionsavtal, efter att budget för 2021 beslutats. I årets 

kostnader ingår fordonshyra med 29,5 mnkr, till följd av förändrad princip för mellanhavande i AB 

Transitio och Norrtåg AB, där kollektivtrafikmyndigheten istället vidarefakturerar kostnaden.  

I jämförelse med årsprognosen blev utfallet 8,4 mnkr lägre, främst till följd av lägre kostnader för 

förstärkningstrafik och färdtjänstresor.   

Verksamhetens 
kostnader (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 

aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Linjelagd busstrafik, 

exkl avskrivning 
-468,8 -451,2 -17,6 3,9 -443,7 -25,1 5,7 -472,3 3,5 -0,7 

Särskild persontrafik 

inkl miljöincitament 
-110,1 -117,7 7,6 -6,4 -100,1 -10,0 10,0 -114,6 4,5 -3,9 

Tågtrafik inkl 

biljettgiltighet 
-70,3 -75,2 4,9 -6,5 -60,8 -9,5 15,6 -70,7 0,4 -0,6 

Fordonshyra -29,5 0,0 -29,5 100,0 -27,2 -2,3 8,3 -31,1 1,6 -5,3 

Administrativa 

kostnader 
-56,6 -60,0 3,4 -5,6 -62,3 5,7 -9,1 -56,4 -0,2 0,4 

Bankkostnad inkl 

försäljningsprovision 
-3,3 -4,7 1,4 -29,2 -3,4 0,1 -2,1 -2,9 -0,4 14,8 

Stationsavgifter -1,3 -2,0 0,7 -33,3 -2,2 0,9 -39,4 -0,7 -0,6 90,5 

Biljettsamverkan 

Xtrafik 
-4,0 -4,0 0,0 0,0 -2 -2,0 100,0 -4,0 0,0 0,0 

Kompletteringstrafik -1,6 -2,0 0,4 -20,4 -1,7 0,1 -6,4 -1,4 -0,2 13,7 

Realtid, drift och 

underhåll  
-1,1 -0,6 -0,5 87,5 -1,2 0,1 -6,3 -1,0 -0,1 12,5 

Summa 

verksamhetens 

kostnader 

-746,7 -717,4 -29,3 4,1 -704,6 -42,1 6,0 -754,9 8,4 -1,1 

 

Linjelagd busstrafik 

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 468,8 mnkr i jämförelse med budget om 451,2 

mnkr, med en högre kostnad med 17,7 mnkr. Trafikavtal med resandeincitament, omförhandlades till 

produktionsavtal, efter beslutad budget som baserades på en fortsatt låg återhämtningsgrad av resande. 

Det innebär att utfallet av själva trafikkostnaden 390,1 mnkr är mer korrekt än budget 368,8 mnkr. 

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel 

(HVO) kvarstår på samma nivåer som tidigare år.  

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd 

trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras 

tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både 

i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad 

förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för 

förstärkningstrafiken är 0,3 mnkr lägre än budgeterad.  

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 18,2 mnkr. Den största avvikelsen med 14,2 

mnkr hänför sig till följd av utvecklingen av index. Trafikkostnaden ska jämföras med 2020’s utfall 

av trafikkostnad plus incitamentskostnad, varvid det är en nettoökning med 2,7 mnkr.  

I jämförelse med prognosen blir utfallet 3,5 mnkr lägre.  Det har varit svårigheter att lämna en prognos 

för 2021 till följd av pågående covid-19 pandemi. En osäkerhet kring hur Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer kommer att slå på kollektivtrafiken såväl som fortsatta stödåtgärder till 

arbetsmarknaden. 
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Trafikkostnaden är 4,7 mnkr lägre än prognosen och det beror främst på en retroaktiv avstämning av 

trafikproduktion för 2021 för ett antal trafikområden.   

För förstärkningstrafiken är utfallet 1,5 mnkr lägre än prognosen vid augusti. Behovet befanns lägre 

av förstärkningsfordon för att anpassa de linjer med flest resande vid rusningstrafik för att kunna svara 

mot de rekommendationer som getts från Folkhälsomyndigheten. 

Trafikkostnader 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Års 
prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Trafikkostnad -390,1 -368,8 -21,3 5,8% -379,3 -10,8 2,8% -394,8 4,7 -1,2% 

Index -72,9 -73,5 0,6 -0,8% -58,7 -14,2 24,3% -70,3 -2,6 3,7% 

Resandeincitament 0,0 -2,7 2,7 -100,0% -8,1 8,1 -100,0% 0 0,0 -100,0% 

Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 3,5% -1,2 0,1 -5,1% -1 -0,1 13,9% 

Förstärkningstrafik -4,7 -5,0 0,3 -5,9% -3,3 -1,4 42,6% -6,2 1,5 -24,1% 

Summa -468,8 -451,2 -17,7 3,9% -450,5 -18,2 4,1% -472,3 3,5 -0,7% 

 

Index  

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 

årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 

KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för 

hydrerad vegetabilisk olja).   

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2021 

är indexuppräkningen 19,4 procent för tätortstrafiken och 20,08 procent för landsbygdstrafiken.  

 

 

Diagram: Indexutveckling 2014 -2021, med prognos 2020 och preliminär december 2021 

Under året har index fortsatt påverkats i hög grad av covid-19 liksom 2020. De olika indexkorgarnas 

utveckling har påverkats framför allt av vilka beslut och stödåtgärder som stimulerat näringslivet även 

under 2021. Indexrådet har publicerat en rekommendation hur AKI bör justeras för trafikavtal. Under 

sista tertialet 2021 har index för HVO diesel haft sina högsta nivåer någonsin. 
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För samtliga trafikavtal blev utfallet 72,9 mnkr av trafikkostnad 390,7. Det sammanlagda snittindexet 

för 2021 är 18,67 procent i utfall jämfört med snitt 20 procent i budget. Utfallet 72,9 mnkr är 0,6 mnkr 

lägre än budget 73,5 mnkr.  

Jämfört med föregående års utfall om 51,7 mnkr är utfallet för 2021 21,2 mnkr högre. Utfallet 2020 

hänför sig dock till den negativa resandeutvecklingen under året, då index regleras på trafikkostnader 

inklusive resandeincitament.  

 

 

Diagram: Indexutveckling per år 2015 -2021 inklusive preliminär december 2021 

Trafikavtal med trafikstart juni 2014 har i snitt 20 procent i budget. För den indexkorg som till största 

del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår snittindex tom december 2021 från trafikstart juni 2014 till 

18,53 procent i jämförelse med budget 19,04 procent. Motsvarande indexkorg som till största del 

återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår index till 19,39 procent i jämförelse med budget 20,08 

procent.  

För trafikavtal linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund med trafikstart december 

2020, var utfallet 1,77 procent. 

Linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik-Härnösand med trafikstart december 2016, var utfallet 18,31 

procent. 

I jämförelse med prognosen från augusti 70,3 mnkr, så är utfallet av index 2,6 mnkr högre. Främst till 

följd av utvecklingen av HVO index under sista tertialet som ingår i indexkorgen. 

Särskild persontrafik  

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 110,0 mnkr och budgeten uppgår till 117,3 

mnkr. Budgetavvikelsen är 7,2 mnkr vilket motsvarar en minskning på 6 procent. Budgetavvikelsen 

beror främst på covid-19, som lett till att resandet har fortsatt varit på en låg nivå under året vilket 

medför lägre kostnader. I strävan med att minska smittspridningen har begränsningar av samåkning i 

fordonen införts, vilket ger mindre besparing och högre kostnad per resa. Nytt trafikavtal trädde i 

kraft i juni månad där ersättningen är en kombination av fast samt en rörlig ersättning. Sollefteå 

kommun har från juni överlämnat samordningen till Din Tur kundcenter vilket ger en 

kostnadsbesparing när kommunens resor kan samordnas med regionens sjukresor. 

En effekt av justeringen 2020, till följd av omräkningen av färdtjänstindex för den särskilda 

persontrafiken, är att även egenavgifterna påverkades. Därmed har en ny beräkning av 

egenavgifterna genomförts för perioden januari 2016 – oktober 2020 och belastar årets resultat med 

0,6 mnkr.    
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Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 79,2 mnkr och i jämförelse med 

föregående år visar det en kostnadsökning med 9,3 mnkr. Budgetavvikelsen för sjukresor är 2 

procent och motsvarar 1,3 mnkr. Antalet sjukresor har i jämförelse med tidigare år ökat med 1 627 

resor till 137 905. Andelen samordnade sjukresor är 12 procent lägre än föregående år vilket är en 

bidragande orsak till ökade kostnader. 1 september tog regionen bort den tidigare rabatterade 

egenavgiften för personer med färdtjänsttillstånd som medför högre intäkter och lägre kostnader.  

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 3,6 mnkr lägre än budgeterat och i jämförelse med 

föregående år är det en kostnadsökning på 33 procent. Resandet har ökat med 4 718 resor vilket 

motsvarar en resandeökning på 16 procent.    

Härnösands kommun har en budgetavvikelse på 37 procent lägre kostnader och i jämförelse med 

föregående år är kostnaden 0,2 mnkr högre. Resandevolymen har ökat med 7 procent till 20 243 

resor.    

Budgetavvikelsen i Ånge kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader och i jämförelse med 

föregående år är kostnadsökningen 1,2 mnkr. Antalet resor har ökat med 1 743 resor till 7 401 som 

motsvarar 31 procent. Färdtjänsttillstånden har minskat till 299 jämfört med 336 föregående år. 

För Timrå kommun är budgetavvikelsen 1,9 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har 

kostnaderna ökat med 0,3 mnkr vilket motsvarar 10 procent. Resandet har ökat med 16 procent till 

18 620 resor och antalet färdtjänsttillstånd ökat från 667 till 704.  

Kramfors kommun redovisar 0,1 mnkr lägre kostnader än föregående år och budgetavvikelsen visar 

på 30 procent lägre kostnader än budgeterat. Antalet resor har minskat med 2 procent vilket 

motsvarar 467 resor. Färdtjänsttillstånden har minskat från 936 till 907 i jämförelse mellan åren. 

 

Särskild persontrafik mnkr Utfall 2021 
Budget 

2021 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall 2020 

Förändring 
2021–2020 

Förändring 
2021–2020 

(%) 

Region Västernorrland -79,2 -77,8 -1,3 2% -69,9 -9,3 13% 

Ånge kommun -3,3 -3,4 0,1 -3% -2,1 -1,2 56% 

Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Timrå kommun -3,1 -5,0 1,9 -38% -2,8 -0,3 10% 

Härnösands kommun -3,7 -5,8 2,1 -37% -3,5 -0,2 4% 

Kramfors kommun -8,5 -12,2 3,6 -30% -8,6 0,1 -1% 

Sollefteå kommun -2,7 0,0 -2,7 9012% 0,0 -2,7 100% 

Örnsköldsviks kommun -9,5 -13,0 3,6 -27% -7,1 -2,3 33% 

Summa  -110,0 -117,3 7,2 -6% -58,7 -16 27% 

 

Administration – Förvaltningens nettokostnader 

Under 2021 slutfördes den omorganisation som påbörjades 2020 av främst kontoret i Kramfors. I 

samband med det arbetet har även strukturen omarbetats varvid kostnadsuppföljningen blir 

missvisande. En omarbetning av budget 2021 för den nya strukturen pågår inför anpassning till budget 

för 2022, varför utfall visas på en övergripande nivå. 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 52,4 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget. För 2020 

har personalkostnader till följd av uppsägningar reserverats för personalavveckling under 2021.  

Det som även påverkar budgetavvikelsen är vakanta tjänster, tjänstledigheter samt ett minskat behov 

av vikarier på Din Tur kundcenter, till följd av covid-19. Minskade kostnader för resor, utbildning och 
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möten på annan ort har utgått och ersatts med digitala möten i större utsträckning, vilket lett till 

minskade kostnader. I Kramfors har kontorsytan minskats under hösten 2021. 

Jämfört med föregående år om 55,2 mnkr är kostnaden 3,1 mnkr lägre. En förändring inom fördelning 

personalkostnader Ånge påverkar, samt även en viss återtillsättning av vakanta tjänster samt 

vikarietäckning under hösten 2021. 

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,8 mnkr jämfört med budget 0,4 mnkr vilket är en 

budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Till följd av den rådande situationen under året med covid-19 samt det 

pågående arbetet med nytt Trafikförsörjningsprogram har fler möten genomförts.  

För Marknad är intäkterna 0,2 mnkr högre än budget och det beror på att försäljningen av reklamplats 

på buss återhämtat sig något under hösten 2021, så att ett utfall av rörliga ersättning uppnåtts. 

Verksamhet, mnkr 
Utfall 2021 Budget 2021 Budget-

avvikelse 
nettokost. 

Budget-
avvikelse 

% 

Prognos 
aug 2021 
nettokost 

Netto-
kostnad 

2020 Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad 
Intäkt Kostnad 

Netto-
kostnad 

Kramfors 1,7 -36,2 -34,5 0,6 -36,8 -36,2 1,7 -4,7 -35,5 -38,4 

Ånge 3,1 -19,2 -16,1 3,2 -21,0 -17,8 1,7 -9,7 -15,0 -15,1 

Central 

bedömningsfunktion 
0 -1,8 -1,8 0,0 -2,5 -2,5 0,7 -27,3 -2,0 -2,0 

Summa 4,8 -57,2 -52,4 3,8 -60,4 -56,6 4,1 -7,2 -52,5 -55,5 

  

Avskrivningar 

Under 2021 har projektet med nytt biljettsystem 2022 - 2024 startats och investeringskostnader utföll 

redan under året. Ett servicefordon är anskaffat under året. Det har även gjorts utrangeringar av äldre 

inventarier. 

I jämförelse med föregående år, ingick nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med 1,3 mnkr 

2020.  

Avskrivning, mnkr 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

% 

Netto 
kostnad 

2020 

Prognos 
aug 2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Immateriella tillgångar -0,4 -0,2 -0,2 93,8 -0,2 -0,2 -0,2 93,8 

Optiska läsare -0,2 -0,7 0,5 -75,4 -0,8 -0,7 0,5 -75,4 

Inventarier -0,3 -0,4 0,1 -19,4 -0,3 -0,4 0,1 -19,4 

Biljettmaskin -0,3 -0,2 -0,1 64,2 -0,2 -0,2 -0,1 64,2 

Fordon -0,1 0,0 -0,1 100,0 0 0 -0,1 100,0 

Nedskriv finans anl tillg 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0 0,0 0,0 

Summa -1,2 -1,5 0,3 -17,2 -2,6 -1,5 0,3 -17,2 
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Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem 

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. I nettokostnaden exkluderas kommunernas intäkter för 

subventionerade produkter eftersom det är en intäkt för kommunalförbundet men tillika en kostnad 

hos respektive kommun med subventionerade produkter.  

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 597,7 mnkr. I budget låg nettokostnaderna på 

592,6 mnkr och i augusti prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 607 mnkr.  

Verksamhetens 
nettokostnad (mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Region 

Västernorrland 
-259,3 -262,9 3,6 -1,4 -243,8 -15,5 6,4 -265,7 6,4 -2,4 

Ånge kommun -10,9 -11,8 0,8 -6,9 -9,8 -1,1 11,3 -11,3 0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun -147,6 -134,7 -12,9 -9,5 -133,3 -14,3 10,7 -144,3 -3,2 2,2 

Timrå kommun -19,2 -21,7 2,5 -11,4 -17,5 -1,7 9,6 -20,4 1,1 -5,6 

Härnösands kommun -32,4 -36,3 3,9 -10,8 -33,2 0,8 -2,5 -34,1 1,8 -5,1 

Kramfors kommun -27,0 -30,0 3,0 -9,9 -27,0 0,0 0,0 -28,1 1,1 -3,8 

Sollefteå kommun -17,5 -14,9 -2,6 17,8 -15,0 -2,5 16,4 -16,7 -0,8 4,7 

Örnsköldsviks 

kommun 
-83,8 -80,4 -3,3 4,1 -83,2 -0,5 0,6 -86,4 2,6 -3,0 

Summa -597,7 -592,6 -5,1 0,9 -562,9 -34,8 6,2 -607,0 9,3 -1,5 

 

Medlemsbidrag fördelad per medlem 

I medlemsbidraget ingår även intäkter för subventionerade produkter. Medlemsbidraget uppgår till 

482,6 mnkr vilket kan jämföras med budget på 437 mnkr och utfall 2020 med 423,1 mnkr. De 

medlemmar med störst avvikelse är Härnösands kommun, Sundsvalls Kommun och Örnsköldsviks 

kommun. Sammantaget för alla medlemmar är att Trafikverkets bidrag på totalt 16,2 mnkr inte fanns 

med i budget. 

Härnösands kommun minskade sina subventionsintäkter för vuxna, barn och seniorer med drygt 11 

mnkr mot budget. Kostnaden för särskild persontrafik minskade med 2,1 mnkr.  

Sundsvalls kommun minskade sina totala subventionsintäkter med 15,2 mnkr mot budget och 

biljettintäkter med drygt 8 mnkr. Även intäkter från skolor minskade med över 2 mnkr. 

Trafikkostnader tätort ökade med 8,3 mnkr och för landsbygdstrafiken med 2,4 mnkr. 

 Örnsköldsviks kommun minskar sina subventionsintäkter med nästan 6 mnkr och biljettintäkter med 

5,2 mnkr. Kostnader för tätortstrafiken ökar med 5,8 mnkr mot budget. De största beståndsdelarna i 

ökade kostnader är trafikkostnader. Den särskilda persontrafiken har minskade kostnader jämfört med 

budget med 3,6 mnkr. Bidrag Trafikverket står också för en positiv avvikelse på 2,6 mnkr. 

 

Sammantaget för medlemsbidraget var avvikelsen nästan 10 procent lägre för utfallet för året jämfört 

med prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan prognosen och utfallet har Härnösands kommun, Örnsköldsviks kommun 

och Timrå kommun. För Härnösands kommun sker en minskning med nästan 28 procent jämfört 

med årets andra årsprognos och motsvarande för Örnsköldsvik är 9 procent. Härnösands kommun 

har en kostnadsminskning på 1 mnkr jämfört med årets andra prognos. Kostnaderna för särskild 

persontrafik för Härnösand minskar också med 0,5 mnkr. 

Medlemsbidrag 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Budget-
avvikelse 

Avvikelse 
(%) 

Utfall  
2020 

Förändring 
2021-2020 

Förändring  
(%) 

Prognos 
aug 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Prognos 
avvikelse 

(%) 

Region 

Västernorrland 
254,8 257,8 -3,0 -1,2 238,8 16,0 6,7 261,2 -6,5 -2,5 

Ånge kommun 10,9 11,8 -0,8 -6,9 9,8 1,1 11,3 11,3 -0,3 -2,9 

Sundsvalls kommun 101,8 67,6 34,2 50,6 69,2 32,6 47,1 97,0 4,9 5,0 

Timrå kommun 19,2 21,7 -2,5 -11,4 17,5 1,7 9,6 20,4 -1,1 -5,6 
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Härnösands kommun 4,1 -4,5 8,6 191,8 3,9 0,2 5,8 5,7 -1,6 -27,8 

Kramfors kommun 27,0 30,0 -3,0 -9,9 27,0 0,0 0,0 28,1 -1,1 -3,8 

Sollefteå kommun 17,5 14,9 2,6 17,8 15,0 2,5 16,4 16,7 0,8 4,7 

Örnsköldsviks 

kommun 
47,2 37,8 9,4 25,0 41,8 5,4 13,0 51,9 -4,7 -9,0 

Summa 482,6 437,0 45,6 10,4 423,1 59,5 14,1 492,2 -9,6 -2,0 

 

 

Sammanställd redovisning 

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till 

att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen 

uppgår till fem procent eller mer.  

 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 

kommunalförbundets ägo. 

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 

egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete 

med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 

har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB. Under januari 2019 pausade Norrbotten den planerade fusionen av 

norrlandslänens bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av 

negativt resultat 2018. I mitten av maj 2019 kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin 

bussgodsverksamhet den sista december 2021. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i 

att alla bussgodsbolag i norrlandslänen tappar frakter och det medför att omsättning och resultat 

minskar. 

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 

godstransporter i Västernorrland. 

 

Under hösten har nya diskussioner förts med Bussgods i Norr om ett övertagande från deras sida av 

Bussgods i Västernorrland. 

 

Under början av 2021 har effekter av Covid-19 fortsatt precis som under 2020, vilket medfört ett tapp 

på 6% av den totala omsättningen. Mitten och senare delen av 2021 har omsättningen dock varit god 

med positiv påverkan på resultat och likviditet. Tappet på privatmarknaden har dock inte återhämtats.  

 

Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län

Västernorrlands läns 
Trafik AB 

ägarandel 100% 
(vilande)

Bussgods  i 
Västernorrland AB

ägarandel 100%

Norrtåg AB 

ägarandel 25%

AB Transitio 

ägarandel 5%                 
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Norrtåg AB 

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 

Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 

län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 

Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal 

personkilometer i Västernorrland. 

Under året har kvaliteten i trafiken påverkats till stor del av den snörika vintern, stora belastningar på 

infrastruktur har medfört trafikstörningar vilket påverkat trafikkvalitet negativt. Under sommaren har 

det varit omfattande banarbeten och fortsatt infrastrukturstörningar till följd av urspårningar av 

godståg, åsknedslag i teknikskåp och ERTMS störningar på Haparandabanan för att nämna några 

orsaker. Även klimatförändringar får redan idag stor påverkan på infrastrukturen. 

Resandet har under det senaste kvartalet minskat med 6% jämfört med föregående år och med 38% 

jämfört med normalåret 2019. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och många arbetar mestadels 

eller delvis hemifrån. Flera insatser genomförs för att återfå resandet till exempel pensionärsrabatter.  

Norrtåg har tillsammans med RKM i de fyra nordligaste länen träffat ett nytt samverkansavtal med 

Trafikverket som börjar gälla from augusti 2021. I det nya samverkansavtalet ökar statens 

medfinansiering till Norrtågstrafiken från dagens 50 miljoner kronor per år till 90 miljoner, i syfte att 

säkerställa god tillgänglighet med tåg i norra Sverige. Under året har även ersättning för uteblivna 

kommersiella avgångar under 2020.  

Län (belopp i tkr) 
Skuld         

2021-01-01 

Trafikkostnad 

2021 

Inbetalt 

2021 

Reglering 

av 

fordonshyra 

Återbet av 

skuld 
Skuld 

2021-12-31 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland 
-13 114 68 588 -67 228 -737  -12 491 

Region Jämtland Härjedalen -2 822 29 616 -30 285 74            -3 

417 
Länstrafiken i Västerbotten AB -20 780 53 222 -53 853 936 10 400 -10 075 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Norrbotten 
-8 467 38 902 -39 166 -273 

 
-9 004 

Summa  190 328 -190 533 0 10 400  

Summa skuld aktieägare -45 183     -34 987 

 

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

AB Transitio  

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och 

kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende 

frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift 

avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter 

avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare 

genomförda finansieringar.  

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

 

Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och Norrtågs mellanhavanden har minskat med 1,8 mnkr  
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Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden har minskat med 0,2 mnkr. 

Kommunalförbundets och AB Transitios mellanhavanden har ökat med 29,4 mnkr.  

 

Försäljning (mnkr) 
Köpare 

2021 

Säljare 

2021 

Köpare 

2020 

Säljare 

2020 

Köpare 

2019 

Säljare 

2019 

Köpare 

2018 

Säljare 

2018 

Kommunalförbundet 31,9 0,3 4,2 0,5 8,2 0,5 7,4 0,3 

Norrtåg AB  2,4  4,2  8,2  7,4 

Bussgods AB 0,3  0,5  0,5  0,3  

Västernorrlands läns Trafik AB         

AB Transitio  29,4       

 

Driftsbidrag (mnkr) 
Givare 

2021 

Mottagare 

2021 

Givare 

2020 

Mottagare 

2020 

Givare 

2019 

Mottagare 

2019 

Givare 

2018 

Mottagare 

2018 

Kommunalförbundet  67,9  56,7  47,7  41,7  

Norrtåg AB  67,9  56,7  47,7  41,7 

Bussgods AB         

Västernorrlands läns Trafik 

AB  

        

AB Transitio         

 

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning  

Någon Mål och resursplan för koncernen har kommunalförbundet ej upprättat tidigare år, ej heller för 

2021, varför det inte finns någon sammanställning eller jämförelse av utfall mot budget.  

Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Förändring från och med 2021, av rubricering för driftsbidrag till Norrtåg i koncernkonsolideringen. 

Justerad från Verksamhetens intäkter och återfinns i Medlemsbidrag för både 2020 och 2021. 

Belopp i mnkr Not 

  Kommunalförbundet   
Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 Prognos 2021 
Budget 

2021 
2021 2020 

Verksamhetens intäkter inkl 

jämförelsestörande poster 
2 150,3 144,4 149,0 125,6 252,9 205,2 

Verksamhetens kostnader 3 -746,7 -704,6 -754,9 -717,4 -862,7 -766,3 

Avskrivningar 4 -1,2 -2,6 -0,9 -0,8    -13,4 -1,9 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-597,7 -562,9 -606,8 -592,6 -623,1 -563,0 

Kommunala biljettsubventioner 5 115,1 139,8 114,7 155,6 115,1 139,8 

Medlemsbidrag 6 482,6 423,1 492,1 437,0 513,2 423,1 

Verksamhetens resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 -0,1 

Finansiella intäkter 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Finansiella kostnader 12 0,0 0,0 0,0 0,0  -4,6 -0,1 

Resultat efter finansiella poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Extraordinära poster 
 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar   
 

 
  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

    

Förvärvade system  7 0,9 0,2 0,9 0,2 

      

Materiella anläggningstillgångar 
 

    

Maskiner och inventarier 7 1,7 1,8 280,7 4,2 

      

Finansiella anläggningstillgångar 
 

    

Aktier i dotterbolag och intressebolag 8 17,1 17,1 0,0 1,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,0 58,5 0,1 

Långfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar   17,1 17,1  58,5 1,1 

Summa anläggningstillgångar   19,7 19,1 340,1 5,5 

  
    

Omsättningstillgångar 
 

    

Kortfristiga placeringar 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar 10 113,2 97,6 133,1 93,7 

Kassa och bank 14 117,0 130,2  180,0 154,6 

Summa omsättningstillgångar   230,2 227,8  313,1 248,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   249,9 246,8 653,2 253,8 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital    
   

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,0 

Reservfond  0,0 0,0 -0,4 0,0 

Balanserat resultat  1,3 1,3 2,6 1,4 

Årets resultat   0,0 0,0  0,7 -0,1 

Summa eget kapital 
 

1,3 1,3 2,9 1,3 

 
  

 
 

 

Avsättningar   
 

 
 

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar   0,0 0,0  22,7 4,0 

Summa avsättningar  0,0 0,0 22,7 4,0 

Skulder  
    

Långfristiga skulder  0,0 0,0 290,8 0,3 

Kortfristiga skulder 11 248,6 245,5  336,8 248,1 

Summa skulder   248,6 245,5  627,6 248,4 
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SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

249,9 291,1 653,2 253,8 

 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 

Kommunalförbundet Sammanställd redovisning 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

Den löpande verksamheten 

12 

    

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,7 -0,1 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 13 1,2 2,6 8,5 1,9 

Betald inkomstskatt  0,0  0,0  2,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 
   1,2 2,6  11,4 1,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -15,7 -14,1 -29,0 -13,7 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder  3,2 4,3  8,0 3,4 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -11,3 -7,2 -9,6 -8,5 

Investeringsverksamheten  
 

 
 

Lämnat kapitaltillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar                             -1,9 -1,3 -2,8 -2,3 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,0 0,0 

Avyttring immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillkommande dotterföretag, netto likvidpåverkan            14 0,0 0,0 38,0 0,0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9 -1,3 35,2 -1,8 

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån  0,0 0,0 0,0 0,8 

Amortering   0,0 0,0  0,0 -0,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,6 

Årets kassaflöde  -12,0 -8,5 25,6 -9,7 

Likvida medel vid periodens början 15 130,1 138,6 154,6 164,4 

Likvida medel vid periodens slut 15 117,0 130,1 180,0 154,6 

 

 

Noter  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och 

informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget 

att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  
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Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 

utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 

verksamheten samt är väsentliga belopp. 

 

Tillgångar/Skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 

skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till som huvudregel till anskaffningsvärdet, men om värdet 

är lägre på balansdagen kan det väljas. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och 

ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Materiella anläggningstillgångar 

avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande 

linjära avskrivningstider: 

Tillämpade avskrivningstider            ÅR 

Bussar 5 

Inventarier 5 

Biljettmaskiner 5 

Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar, innehåller explicit krav på 

komponentavskrivning, vilket ej tillämpas, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 

överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Immateriella anläggningstillgångar avser investeringar avseende utgifter för utvecklingsarbete som 

är av väsentligt värde för kommunalförbundets verksamhet under kommande år. Investeringarna ska 

vara hänförbara till att en ökad service pontential kan uppnås. Immateriella anläggningstillgångar 

avskrivs på fem år. Omprövning av nyttjandeperiod ska ske i slutet av varje räkenskapsår och 

eventuellt en annan avskrivningsperiod fastställas. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 

klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp avskrivs 

direkt. 
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Skulder 

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att de skulder 

som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är 

långfristiga. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd 

av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera 

åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 

leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 

till en avgift om 0 kr.  

Sammanställda räkenskaper 

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens 

ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av 

de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods 

i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25 % ägda bolaget 

Norrtåg AB samt det till 5% ägda bolaget AB Transitio. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enlig indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 

banktillgodohavanden. 

Noter till resultaträkningen 

Belopp i mnkr 

 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021 2020 2021 2020 

Not 2 Verksamhetens intäkter, inkl jämförelsestörande poster 150,3 144,4 252,9 205,2 

 Biljettintäkter 62,0 67,6 62,0 67,6 

 Skolkortsintäkter 15,4 16,1 15,4 16,1 

 Resplusintäkter 3,1 2,0 3,1 2,0 

 Fraktintäkter 0,3 0,5 24,1 17,8 

 Bidrag Trafikverket (biljett) 16,3 15,2 37,6 31,0 

 Bidrag Trafikverket samverkande system 3,5 3,4 3,5 3,4 

 EU-bidrag 0,4 3,9 0,4 3,9 

 Tåghyror 31,4 30,8 82,1 35,9 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0,0 0,0 1,6 2,8 

 Driftsbidrag 0,0 0,0 0,0 24,4 

 Övriga intäkter 18,0 4,9 23,1 0,2 

    

Not 3 Verksamhetens kostnader -746,7 -704,6 -862,7 -766,3 

 Trafikkostnader -656,2 -641,7 -756,4 -689,3 

 Tåghyra  -29,5 0,0 -29,5 0,0 

 Personalkostnader inkl direktionen -33,9 -39,5 -49,7 -47,9 
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 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -11,0 -10,5 -11,0 -10,5 

 Lokalkostnader -1,9 -2,1 -1,9 -2,1 

 Konsultkostnader -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 

 Övriga kostnader -12,6 -9,2 -12,6 -14,9 

  

 Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 0.1 mnkr avseende AB Transitio. 

    

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar  1,2 2,6 13,4 1,9 

 Avskrivning immateriella tillgångar 0,4 0,0 0,4 0,0 

 Avskrivning maskiner och inventarier 0,8 1,3 13,0 1,9 

 Nedskrivning 0,0 1,3 0,0 0,0 

      

Not 5 Kommunal biljettsubvention 115,1 139,8 115,1 139,8 

 Sundsvalls kommun 48,0 66,8 48,0 66,8 

 Örnsköldsviks kommun 36,6 41,6 36,6 41,6 

 Härnösands kommun 30,5 31,4 30,5 31,4 

      

      

Not 6 Medlemsbidrag 482,6 423,1 513,2 423,1 

 Region Västernorrland 254,8 238,8 254,8 238,8 

 Sundsvalls kommun 101,8 69,2 101,8 69,2 

 Örnsköldsviks kommun 47,2 41,8 47,2 41,8 

 Härnösands kommun 4,1 3,9 4,1 3,9 

 Kramfors kommun 27,0 27,0 27,0 27,0 

 Sollefteå kommun 17,5 15,0 17,5 15,0 

 Timrå kommun 19,2 17,5 19,2 17,5 

 Ånge kommun 10,9 9,8 10,9 9,8 

 Norrtåg AB  0,0 0,0 30,6 0,0 

 

Noter till balansräkningen 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 44,1 51,6 49,0 56,4 

 Årets anskaffningar 1,9 1,3 2,8 1,5 

 Tillkommande dotterbolag 0,0 0,0 277,7 0,0 

 Försäljningar och utrangeringar -6,2 -8,8 -7,1 -8,9 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39,8 44,1 322,0 49,0 

      

 Ingående avskrivningar -42,2 -49,6 -45,8 -52,4 
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 Försäljningar och utrangeringar 6,2 8,8 6,7 8,9 

 Avskrivningar -1,2 -1,4 -1,7 -2,3 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -37,2 -42,2 -40,4 -45,8 

      

  2,6 1,9 281,6 4,4 

      

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Not 8 

Finansiella 

anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

 Avseende andelar i andra bolag       

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 0,0 0,0 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 0,0 0,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 0,6 1,9 0,0 0,0 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

    17,1 18,4 1,0 1,0 

        

Not 9 Kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar     

      

      

Not 10 Kortfristiga fordringar 113,2 97,6 313,1 93,7 

 Kundfordringar 58,5 46,2 71,4 49,2 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29,6 29,7 39,0 32,7 

 Övriga kortfristiga fordringar 25,1 21,7 202,7 11,8 

      

Not 11 Kortfristiga skulder 248,6 245,5 336,8 248,3 

 Leverantörsskulder 56,7 67,7 67,5 71,8 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18,0 6,5 51,2 20,5 

 Övriga kortfristiga skulder 173,9 171,3 218,1 155,7 

 

Noter till kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 12 Betalda räntor och erhållen utdelning     

 Erhållen ränta 0,0 0,1 0,2 0,0 

 Erlagd ränta 0,0 0,0 -4,6 -0,1 
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Not 13 

 

Erlagd ränta avser fordonsfinansiering för AB Transitio 

 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

  

 Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,9 0,0 

 Avskrivningar 1,2 1,3 1,3 1,9 

 Nedskrivningar finansiell anläggningstillgång 0,0 1,3 0,0 0,0 

 Ökning av avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Förändring avsättningar 0,0 0,0 7,4 0,0 

 Nedskrivning fg år påverkan eget kapital 0,0 0,0 -1,1 0,0 

  1,2 2,6 8,5 1,9 

      

Not 14 Tillkommande dotterföretag 0,0 0,0 38,0 0,0 

 Netto likvidpåverkan AB Transitio     

      

 

 

  

    

Not 15 Likvida medel     

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel:      

 Kortfristig placering 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Kassa och bank 117 130,2 180,0 154,6 

  117,0 130,2 180,0 154,6 

      

 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 

▪ De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

▪ De kan lätt omvandlas till kassamedel. 

▪ De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 

      

      

      

      

    

 

Ekonomisk ordlista 

Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  



 

 

 

 

 

Sid 43 av 43 

Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 

framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive 

hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 

övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 

för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 

faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 

jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt 

avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 

likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 
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 Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet 2021 - Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Förslag till beslut  

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsstyrelsen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Ett samordningsförbund är till skillnad från ett kommunalförbund en 
samarbetsorganisation mellan stat, region och kommun. Finansiell 

samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna 
skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  

I Samordningsförbundet Härnösand Timrå ingår förutom de två 
kommunerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Västernorrland. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som består av en 

ledamot samt en ersättare från varje medlem.  

Förbundsdirektionen har upprättat årsredovisning för år 2021 och revisionen 

har efter granskningen tillstyrkt att respektive medlem beviljar ansvarsfrihet 
för styrelsen och de enskilda förtroendevalda i densamma.  

Socialt perspektiv 

Ärendet handlar enbart om formalia och ha ingen social anknytning. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet handlar enbart om formalia och har ingen koppling till natur eller 
miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. Av § 26 3:e stycket framgår att 
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förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen.    

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 
förtroendevalda revisorer utsedda av Härnösands och Timrå kommun samt 

Region Västernorrland 

Revisionsberättelse KPMG 

Grundläggande granskning EY – Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 
2021 

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå  

Malin Ullström 
T.f. chef kanslienheten 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, org. nr 222000-2055. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.  hr. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå för 
år 2021. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

Sundsvall den 25 13 2022 

KPMG AB 

Lars Skoglund 

Auktoriserad revisor 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Finansiella samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som finansierar
samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbunden finansieras med medel från stat, kommun
och region.
I Västernorrland har Härnösand-Timrå och ytterligare fem förbund för finansiell samordning
bildats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Enligt lagens 2§ ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete. Lagens 7§ fastslår att samordningsförbunden har till
uppgift att

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
 stödja samverkan mellan samverkansparterna,
 finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade

ansvarsområde,
 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall

användas,
 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundens styrelse har
ansvar för förbundets verksamhet, räkenskaper och interna kontroll.
Förbundets revisorer, utsedda av förbundets parter, ska årligen granska om styrelsen har
skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den
grundläggande granskningen är inriktad på en översiktlig bedömning.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med denna grundläggande granskning är att översiktligt bedöma om förbundets
styrelse har tillsett att verksamhetens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt, och
om förbundets interna kontroll är tillräcklig.
De av kommunen, regionen och staten valda revisorerna har enats om granskningens
inriktning och omfattning.

1.3 Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
 Kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar
 Aktuella styrdokument för förbundet

1.4 Ansvarig styrelse
Granskningen avser styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå.



3

1.5 Genomförande och avgränsning
Granskningen är översiktlig och är huvudsakligen genomförd genom dokumentstudier av
styrelsens styrande och redovisande dokument samt protokoll.

Granskningen är genomförd i enlighet med de utgångspunkter och principer som framgår av
God revisionssed i kommunal verksamhet (2018). Även vägledningar och rekommendationer
från Skyrev (Sveriges kommunala Yrkesrevisorer) är tillämpade.

Det har inte genomförts någon substansgranskning avseende verifikat, fakturor och liknande.
Granskningen har heller inte omfattat styrning och kontroll av enskilda projekt eller värdering
av enskilda projekt.

Rapporten är sakgranskad av förbundschefen.
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2 Resultat av granskningen
Nedan följer i granskningen identifierade iakttagelser som tillsammans med tillhörande
revisionsbevis ligger till grund för vår bedömning av om delarna i respektive
granskningsmoment är uppfyllt. Genom färgsättning illustreras om respektive
granskningsmoment bedöms vara Uppfyllt, Delvis uppfyllt eller Ej uppfyllt.

2.1 Styrning av verksamhet och ekonomi
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentarer

1 Verksamhetsplan
a Har styrelsen antagit en

plan för sin verksamhet?
Verksamhetsplan 2021–2023,
beslutad 2020-11-20.

b Har styrelsen antagit mål för
sin verksamhet? Omfattar
de i så fall alla
verksamheter?

Fyra mål för verksamhetsarbetet
är fastställda, vid sidan av två
mål för finansierade insatser.

c Har styrelsen antagit mål för
sin ekonomi?

Tre stycken finansiella mål är
antagna.

d Har de beslutade målen
mätbara indikatorer med
bedömningsintervall?

Framgår av verksamhetsplan för
2021–2023.

Uppsatta mål är snarast
utformade som aktiviteter vilket
försvårar måluppföljning.

2 Budget
a Har styrelsen upprättat en

budget för innevarande år?
Framgår i verksamhetsplan
2021–2023.

b Omfattar budget alla
verksamheter
(heltäckande)?

Verksamhetsplanen specificerar
samtliga utgiftsposter. Vi noterar
dock att posten ”Medel för
insatser” inte detaljredovisar
varje finansierad insats.

3 Intern kontroll
a Har styrelsen arbetat fram

en riskanalys inom ramen
för den interna kontrollen?

Enligt protokoll 2021-03-26 har
verkställande tjänsteman
redovisat en risk- och
väsentlighetsanalys. Dock
framgår inte av
internkontrollplan för 2021
kopplingen till genomförd
riskanalys.
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b Har styrelsen antagit en
internkontrollplan för året?

Styrelsen har upprättat en Plan
för intern styrning och kontroll
2021.

2.2 Måluppfyllelse
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentar

4 Måluppfyllelse
a Lämnar styrelsen prognos

för måluppfyllelse,
verksamhet och ekonomi i
delårsrapporter?

Styrelsen har upprättat en
delårsrapport som redovisar
prognos för verksamhet och
ekonomi.

b Redovisas måluppfyllelse
för verksamhet och ekonomi
i årsredovisning?

I årsredovisningen för 2021
redovisas måluppfyllelse för mål
för verksamhetsarbete, mål för
finansierade insatser samt för
finansiella mål.

2.3 Uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi
Granskningsmoment Bedöm

ning
Revisionsbevis eller
kommentar

5 Uppföljningsplan
a Har styrelsen antagit

riktlinjer/plan för uppföljning
av verksamhet och
ekonomi?

Framgår av internkontrollplan.
Av den framgår att styrelsen ska
följa upp budget vid varje
styrelsemöte och
verksamhetsmål 2 gånger per
år.

b Sker återrapportering enligt
uppställda direktiv?

Styrelsen har inte behandlat
budgetuppföljning vid varje
styrelsemöte, vilket ska göras
enligt förbundets
internkontrollplan. Det har
förekommit ekonomiska
uppföljningar av bidrag men inte
budgetprognos för hela
verksamheten.

6 Uppföljning och återrapportering
a Är uppföljningen

heltäckande, dvs omfattar
all verksamhet samt
ekonomi?

Uppföljningen av året framgår i
årsredovisningen 2021.

b Fokuserar rapporteringen
på måluppfyllelse, resultat
och effekter?

Bedömning av måluppfyllelse
med kommentarer framgår i
årsredovisning 2021.
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Förbundet uppnår samtliga sina
mål förutom målet om
”styrelsens verksamhet som ska
bedrivas inom den budgetram
som har beslutas av styrelsen”.

Bedömningen saknar tydlig
information om effekter av
verksamheten.

c Vidtar styrelsen tillräckliga
åtgärder vid information om
avvikelser?

Enligt årsredovisningen 2021
har styrelsen vidtagit åtgärder
för verksamhetsmål som har fått
förändrade planer under
pandemin. Dock har styrelsen
inte vidtagit åtgärder för det
finansiella målet som inte har
uppfyllts.

7 Intern kontroll
a Följer styrelsen upp

resultatet av sitt
internkontrollarbete?

Enligt protokoll per 2021-11-25
har förbundet följt upp den
interna styrningen av
verksamheten utifrån
internkontrollplanen 2021.
Verkställande tjänsteman gick
även igenom ett resultat av ett
stickprov. Av styrelseprotokollet
framgår att det inte fanns några
anmärkningar i efterlevnad av
förbundets internkontrollplan.

Av årsredovisningen framgår att
kontroller med stickprov av
internkontrollen är genomförd
under året. Information saknas
dock om utfallet av kontrollerna.

Vidtas åtgärder vid
avvikelser?

Ej möjligt att granska.
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3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vår översiktliga bedömning i denna grundläggande granskning är att förbundsstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig målstyrning. Förbundets interna kontroll av verksamhet
och ekonomi bedömer vi vara delvis tillräcklig.

Styrelsens årsredovisning 2021 redogör för det gångna årets verksamhet på en
övergripande nivå. Årsredovisningen redogör måluppfyllelsen av uppsatta mål. Ett finansiellt
mål har dock inte uppfyllts och av årsredovisningen framgår inte åtgärder för ökad
måluppfyllelse.

Samordningsförbundet har i sin verksamhetsplan för 2021 satt upp mål för
verksamhetsarbetet, mål för finansierade insatser och finansiella mål. Målen är dock inte
kvantifierade eller har mätbara indikatorer kopplade till sig. Dessutom är flera av dem snarast
utformade som aktiviteter. Det gör måluppfyllelsen svårbedömd.
Styrelsen har upprättat en delårsrapport som innehåller en beskrivning av aktiviteter som ska
genomföras för att uppnå målen. Delårsrapporten innehåller ingen tydlig prognos över
måluppfyllelse.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen att:

 Vidareutveckla mätbara mål och mått för att säkerställa en tydlig bedömning av
måluppfyllelse.

 Vidta åtgärder vid missad måluppfyllelse
 Upprätta rutiner för att fånga upp och hantera avvikelser i verksamheten.

Örnsköldsvik 2022-04-12

Petter Frizén Karla Escobar Barzola
EY EY



De förtroendevalda revisorerna i

samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Till

Styrelsen i samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Fullmäktige, Härnösands kommun

Fullmäktige, Timrå kommun

Fullmäktige, Region Västernorrland

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå år 2021

Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens

förvaltning i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå (organisationsnummer 222000-

2055) för verksamhetsåret 2021.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna

kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern

kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,

förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av

förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns

granskning och bedömning.

Våra granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde från EY.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna

kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning

och god redovisningssed. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella

mål som är uppställda. I detta avseende förlitar vi oss på den statliga revisorns bedömning. Det

sammantagna resultatet för verksamhetsmålen är svårt att styrka revisionellt då målen snarast

är utformade som aktiviteter.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi åberopar bifogade rapporter.
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(Digital signering)

Stig Nilsson Therese Rosbach
utsedd av Härnösands kommun utsedd av Region Västernorrland

Keijo Ojala
utsedd av Timrå kommun

Bilagor:

Revisionsrapport EY: Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2021

Revisionsrapport KPMG: Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

STIG NILSSON
Godkänd revisor
Serienummer: 19480925xxxx
IP: 95.193.xxx.xxx
2022-04-10 20:14:59 UTC

Keijo Johannes Ojala
Godkänd revisor
Serienummer: 19460221xxxx
IP: 81.234.xxx.xxx
2022-04-10 21:55:38 UTC

THERESE ROSBACH
Godkänd revisor
Serienummer: 19861121xxxx
IP: 31.208.xxx.xxx
2022-04-11 14:01:16 UTC
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Slutrapport

Denna mall ska användas vld sluträpportering av insatser finånsierade av .

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisås till
förbundet enligt avtal,

foniakiuppglfter till förbund€t:
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningslijrburdet Härn6sand Timrå
Te.minalvägen 10,861 36 Timrå
ylrika.sahlinOtimra,5e

1. lnsatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

3.1 Bakgrund till insatsen
Upprinnelsen till projektet är att det saknades en tydlig samordnlng och helhetssyn

llgnde personer med 5amsjuklighet som både har psykisk ohälsa och

lniatsens namni
SAM

Tidsperiod:
2027 - 0 7 -07 - 2027- 72- 3 7

Beviliat medel:
650 tkr

Ansvarlg för tenomförande av Insats - Organisatlon
Härnösands konmun

Kontaktperson tör insätsägåre
Solbritt Höclund

E-post
Solbdtt.hoglund@ha.nosand.se

Organisation - medsökande
Region Västernorrland
Konta ldp€rson
Kristina Mårtensson

E-post
kristina.mårtensson@rvn.se

3, lnsatsbeskrivning
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missbruksproblem, Oetfanns behov av eh smidigare samverkan mellan kommunen och

Regionens Oppenpsykiatriska mottä8nin8 för att 6ke den enskildes möjligheter att
fuh8erå isamhället.

3.2 syfte m€d insatsen. Beskriv kortfattat vilken förändring som ville uppnås med

iasätsen?

Upplevelsen från både kommen och öppenp§ykiätrin va. initialt att samverkan fungerade bra

på handlägga.nivå men att det var personbundet och att det §aknades slruktur för samverkan

Bäde socialsek.eteräre och behandlare inom vården uPPIevde att ansvaret för insatser ofta
sköts över till respektive huvudman. om utredningär och insatser §ker samtidlgt från både

kommun och öppenpsykiatrin kan den enskilde få bättre insatser, vilket välstämmer överens

med nationella riktlinjer inom mjssbruk och beroendeområdel.

3.3 Målgruppen för lnsaisen
Pe,soner med missbruk och psykisk ohälta som både år akuella inom öppenpsykiatriska

ineen och kommunens Ekonomioch vuxenenhet

4. Resultat och ltfäll av insaisen

d.l ln3åtsens mål
Ange uppsatta målföt insatsen

Att utif.ån erfarenheten av

samrrbetet krlng personer med

samsjuklighet iform åv psy&isk

ohålsa och missbruksptoblem
uterbetå hållbårå rutiner för
sama.bete mellan Härnösand5

kommun och regioneng

öppenpsykiat.i som ska

lmplemellteras i respektive
organisation.

Har målet uppnåtts? Ja

€ller ne,

Ja

Utfall/r€sultåt f ör respektive
mål

Ekonomi och vuxenenheten
har tillsammans med
öppenpsykiatriska
mottagn in8en hittåt hållbara
rutirler som implementerets i
.espektive organisation och
kommer atttillämpas även

efter proiektets slut. Små

ändrintar i kontakytor och
förhållningsåitt har skapat
bättre förutsättningar för
samarbete.

4.2 A6etssått och verksamhetsbeskrlvning för inJatsen

. 6enom regelbundtia behandlingskonf€renserta uPPtemensamma ärenden. Efter att
(lientlpatient givit såmtycken lyfts ärenden i beredningsguppen. Planeringar i

ärendena fölis upp. Vad är båst för patientÅllent diskuteras o.h vilka insatser kan 8es
åv respektive or8anisation, Möjli8het till arbetstråning diskuteras och eventuella

remisser till komffunens arbetsmårknadlenhet, Funderingar sker om det behövs mer
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utredning/medicinerint, undertag för sjukersättning, å. d;;;dra ;ktöro ir;
regionen som behöver konsulteras mm.

Representant från komrnunaips!*iatrins biståndsenhet samt ett särskift boende här
bjudits in till möten när de haft ett gemensamt ärende.

iå ,ic se*errsa,,r,r.r .ri;rerra irar rrrar r rx iså ragir u11r avirierrr iiier ar;e å,r,i(ie,r ii;r d,, ..
vilka stödinsatser.espektive organisation kan ge.

Respektive organisation har informerat varandra om den regionala utaedninBen om
sämsiuklighet samt Staten5 offentliga utredningar gällande samsjuklighet.

;il:'rJn::'"'''"e+6r<k' '|,rvr.k!,<..h h,,rr.ån 6åh.käh^råriä könrekrvä,errör

Mälsättnjn8en har vårit att hitta hållbara strukturer som effektiviserar insatsernå för
individerna och skapar en vinst även för medarbetarna i orgänisationerna,

4.3 Awikelser från plänering (avseende ekonorrrt, tiUsptaa "tt,:riEGiiEffi-05äkerhet skäpades i börjän av projektet kring syftet med pro.iektet och förväntat resuttat.
Under digitala m6ten mellan handläggare på Ekonomi och vuxen tFO och öppenpsykiatriskä
mottagningen framkom det initialt olika synsätt på hur projektet skulle drivas oih hur
§amarbetet skulle kunna utvecklas. Framför allt herodde frustrationen på olika förväntningar
f.ån olika personalgrupper, om någon inom öppenpsykiatin sku[e få avsätta en viss der av sin
tjänst till att delta i proiektet eller skulle allpersonalskulle vara delaktigå.
Efter flerä samtal mellan enhetscheferna skapades en gemensam syn p; hur projeldet skulle
driväs. Målet i projektet ändrades också från individnivå till att utårbeta en struktur kring
samverkan,

4.4 Beskriv uppfölinlng och utvärdering av målen
Hur hararbetet med uppfölining och utvärderlng genomftirts och med vilka har det
kommunicerats?

under projektets gång här respektive enhetschef från kommunen och regionen utvärderat hur
samärbetet fungerat och vad som skulle kunna fiirbättras, hur kunskapsöverfortng kan ske
samt hur man ska kunna implementera arbetssättet fra m ledes.

5. Analys

5.1 Valka effekter för insatrens aktue a pa.ter, trar in.ratsen Ui*agit iillfiar -,r,§äts""
påverkat befinttiga verksamheter? T ex, har behovet av offentlig försörjning minskat?
Har antalet besök vld primäruård, socialtjänst m.fl. minskat? Har det uppstått några nya
behov?
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5,2 Hur har insatsen medfört förbättrad samverkän mellän insats€.s aktuella pa.ter?

Samarbete har förbättrats i stor utsträckning. Det har skapats lättare kommunikationsvägar

och behandli nserna kommer att fortsätta efter projekt€t.

5.3 Eerkriv tillvaratagna erfärenheter och lärdoma.från insatsen

vilka lårdomaroch erfarenheter har respektive samve*anspart erhållit? Vad har gått bra och

mindre bra i arbetet?

Förståelsen för varandra§ verkamhet har ökat och samärbetet mellän

behandlingskonferenserna har förbättrats. lnsiktEn om att lagstiftning ex LPT kontra LVM

lbland kan försvåra samarbetet. Trots att handläggårna villsamarbeta och hitta de bästä

insatserna Jör klienten/patienten 5aknas lbland förutsättningar att åstadkomma förändrlngar

vilken kan bero på båd€ indMden och orga n isationernas förutsättningar, Det kan också vare

låttare att samärbeta externt iförhållande till intern samverkan.

5.3 Eeskriv på vilket sätt lärdomär av insat§en kommet att implementeras

(organlsatoriskt, fi nansiellt och innehållsmä5si8t)

Behandlin8skonferenser kommer att fortsätta efter projekttiden utgång. smldiga

rutiner har skapats och oa!§ett vad den nationella samsiuklighetsutr€dningen kommer

fram till så h a r förutsättninEa rna ökat för ett båttre samarbete.

5.5 geskrlv eventuella identifierade sygtemfel sori påv€rkat utfall och resultät

Motstridig lagstiftning, exempelvis oklarheter när det 8äller tillämpning av LVM och LPT

innebär svårigheter att samarbeta mellan de olika huvudmänren, otydliga ansvar§områden

mellan regionen och kommunen påverkar samärbetet §am't att möjllgheten att erbiuda

adekvata insatser påverkas av att sämsjuklighet inte är ett priori

fumarbetet har blivit lättare och individerna har uppskattat samärbetet. Det är svårt att

utvärdera om antalet besök inom primärvården eller öppenpsykiatriska mottagningen

minskat, likaså om behovet av ekonomiskt bistånd och missb.uk minskat Nya behov av

ett bättre samarbete inom reEionen och kommuhens enheter har tydliggjorts

i1",,"1""., ," ",,, ,., ", 
j,.' 

"1'1'..1, "1- 
l'"' iL.l "".1., p, -j-i.iii.i.,,, i", ".,,.,1 i,,',,,

öppenpgykiatrin har fått information om insatser inom kommunens öppenvärd och

kommunens handläggare har fått informationen om regionens möjligheter till insatser.

Respektive organisation här skåffat mer kunskap kring samverkan gällande personer

med samsjukl;ghe't i andrå re8ioner, bländ annat a Halland och Västar Giitaländ.
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Ekonomisk rapport

Redovisä era totära kostnaaer toii@
anvånts vad var orsaker och om det haft konsekvenser för Innehåll och utfall av insatsen

(ostnädsslag Budgei Utfall
Aktiviteter (ange typ av aktivitet t ii, mAe,
seminqrier mm) Digitala möten och utbildninaar

0 0

Externä tiänger (typ av köpt tiänst) 0 0
Löneko§1näder 650 tkr 594 889 kr
Lokalkostnader befintliga befintliga
Materiäl (ange typ av material) 0 0

Resekgstnader (ange typ av attiviter) 0 0
övrlga kostnaiEr {anBe typ av övrigå kostnäder} 0 0
Summa

7. underskrifter

Organisätion:
Härnösands kommun
Ort och datum:Ort och datum: l

Härnösand 2021-11-15

Ort och datumi Härnösand 20221-17-75

TF Anna"Karin Rudberg Larsson

fu na.-h.uyk.*,,r"1,fu ,,
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Arbetsmarknadstorget i Härnösand

Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av-

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovisas till
förbundet enliBt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
samordningsförbundet Härnösand Timrå

lermrnalvagen .tu/ öb.t lb I rmra

ulrika.sahlin@timra.se

1, Insatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Arbetsmarknadstore i Härnösand
Tidsperiod:

2027-07-07 - 2027- 72 -3r
Beviljat medel:

900 tkr

ansvarig fö. genomförande av insats - Organisaiion

Arbete och integration, Härnösands kommun
Kontaktperson f ör insätsägare

lssam Sässi

E-post

lssam.sassi@harnosand,se

Organisation - medsökande

Arbetsförmedlingen i Härnösand

Hans Skimmermo
E-po§t

Hans.skimmermo@arbetsformedlingen.se

Organisation - medsökande

E-post

Organisation - m€dsökande

E-post
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3. lnsetsbeskrivnint

4, Resultat och utfall av insatsen

Är 2017 genomförde Arbete och jnteEr

'"-",a" 
i"*,ro,u, 

"a; :H#:ffiTi,,:ii"",l?:li:ft,äHäilåä #i,;:i:: ili,
l^l:.1:1 "Tr:.1." me an olika myndrsherer. Förstudien tydtiggjorde att de*anns ett
ff:::äTljfll"lT**I',ltfi:H"T,",t,n. »"tt. .uJ.nili,nä#oli,o,n,,on,*o
som särskilt utsatta grupper och ar i b"iIen 

hög andel av de arbetssökande kategoriseras
arbetsma*nadeniå#;;;;;;":;li"';l,TI""J,;,i_t;ä["Jåtf 

äi-#åH,JJl;,hitta andra vägar inför etabreringen på arbe"."*""0"". o,ioro*är.rll#å"omstrukturering innebär minskad tillgär
faktor som pekade på *n** 

", 
,",ii"u*jlu,l"lrfntemot 

medborearna var vtterligare en
Förstudien visade även att samtlisa oart
såmvFrt.h fÄ..++ *r--r_- -_,- , ,: . 

er hade en samsyn kring behovet av förstärkt

s.r eatgruna t, insatsen

samverkan rör att minska arbetsrisheten ocr. ,.r.1å. iäiä..'n'iåii iliiix'01".'il1'#, ,,,, 
".. 

,,påbörja uppstarten av ett arbetsmarknr
;" J;il;* 

";;;;,"#iäT:ill,T.;","-; iilffi:,j#i:il[:i#;:i;i,"åi.:xJa

Syftet med insatsen var att stårta upp och påbörja implementeringen av eftarbetsmarknadstorg. Detta för att kunn
samordnat och mångfac"tt"r"t ,toa t:rll9ta 

målgruppens behov av tillgänglighet och ett
att individen ska komma närmare egen försörjning.

s.: lvtätgrr:ppen för in-atin

Arbetsmarknadstortet vänder sig till kommunmedborgare i Härnösands kommun som ärmellan 16-65 år och som är i behov av samordnat stöiför att kor;;;;r;;;'
arbetsmarknaden.

4.l lnsatsens mål

övergripande proiektmåt:
Att samverkan skå t€da l t att
arbetslösheten hos måtgruppen ska

Mätbara delmåtl
1. Att såmtlga ndtv der som tar ctel av
arbetsnr:rknadstor€Ets nsatser i

samverkan får en upprättad planeriiB i
e att b isjä vförsöriande

Har målet uppnåtts?./a e €r
nej

övergripande projektmåt:

Mätbara delmåt:
1..'a
2.la

utfall/resultat for reslikive rnri

översripande måt:
Detta må är ert övergr pande m:l
som förvisso är mätbart. men h,,r
stor de av res!ttatet som treror p:
samverkarr kan inre faststål a5.

Måtbara delmåi:
1 Samtliga ind v der som fårlf:tt
lnsats€r i samverkaf har fått €n
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2. Att deltagarnas självupp evdå

anstä lningsbarhet ska öka

ind v d!e handl ngsplan, vi ket

innebär att nr: et har uppnåtts.

2. Bias: De personer som h!nnlt
söra en uppföjande skattnlnB

h ttllls är förhål andev s få och med

så ltet urva är det egent igen svårt

att säga något om resu tatet Blind
de fem personer som gjort en

uppfö ia nde skattn ng så har

samtls. ökEt 5ln självupplevda

4.2 Arbetssätt och verksa m hetsbeskrivning för insatsen

Arbetsmarknadstorget ligger centralt beläget och lättillgängligt i Arbetsförmedlingens tidiSare

lokaler, dit målgruppen redan hittar. De myndigheter och övriga aktörer som bemannar

lokalen fysiskt ärj Verksamhetsansvarig projektledare, receptionist, socialsekreterare,

arbetsmarknadskonsulenter, studie- och yrkesvä8ledare, pedagoger, samordnare för
kommunens sommarjobb för ungdomar samt personalfrån mottagning och integration.

ArbetsförmedlinBen och Försäkringskassan närvarar idag i huvudsak genom Statens

servicecenter, men det Jörs dialog med handläggare inom aktivitets- och 5jukersättning om ett
fördjupat samarbete på handläggarnivå och Försäkringskassan har tidigare via styrgruppen

meddelat att FK är positiva till att sitta på Arbetsmarknadstorget. Denna planering har dock

blivit fördröjd då FK haft distansarbete fram till slutet av september. Nu i dagarna har det även

låmnats in en ansökan till samordningsförbundet för 2022 om en arbetsförmedlare knuten till
Arbetsmarknadstorget.

Uppdraget för arbetet på arbetsmarknadstorget är att utreda och kartlägga individens behov

av insatser för att nå egen försörjning. Genom samlokalisering får individen närmare till stöd

ifrån berörda myndigheter och aktörer. De insatser som erbjuds är de 50m finns inom de

ordinarie verksamheterna. Nytt är den samlade sämordningen. Att erbjuda individen rätt

insats vid rätt tidpunkt är kärnan i arbetet på Arbetsmarknadstorget. Samlokaliseringen är

tänkt att underlätta för samordning i planering och insatser och ska bidra till att ledtider

förkortas och att samverkan och effektivitet förbättras

Till Arbetsmarknadstorget kan individen vända sig direkt via receptionen, via telefon eller e-

post. Personen bokas då !n till ett första möte med en arbetsmarknadskonsulent som 8ör en

första kartläggning. lvissa fall leder kartläggningen till att konsulenten lotsar individen till rätt

instans (i de fall som individen redan har en aktuell planering hos nå8on annan myndighet, t ex

Arbetsförmedlingen). Här blir det också ofta aktuellt att stötta individen i dessa kontakter, för
att det ska bli tydligt för personen var den ska vända sig för stöd samt hjälpa till att tydliggöra

individens planering och skyldigheter. I andra fall kan det handla om att kroka i en redan

pågående planering hos t ex Socialtjänsten och komplettera den med insatser mot

arbete/studier/annan sysselsättning. I de fall dår individen inte har någon på8ående planering

hos någon annan myndighet upprättas ett samtycke innan lyfts ärendet i en särskild

ärendeberedningsgrupp för Arbetsmarknadstorget. Vid ärendeberedningen väljs aktuella

rter ut, utifrån individens önskemål/behov. Dessa parter deltar sedan, tillsammans med
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mea indiviaen oli lvr];';;i;ilä;"rffpranen röris sedan upp kontinuerristirsammans

Från och med den 1 oktober 2021 bemi

"rono,i.r"ro,uniniffi;;;;;;".lIi:*lT.I.å:,,-i:;i:r"J,""lrlil";'"Tlii;ilrr.I:,"r,
il?i,i??i,l"J!'li;*li"',å:X:;TJ:I:*"",,.,, r,,-i" ,,iie,,;;;;::l:;l'",,"* *n
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företagstedare från otika branscher som titrr".rur, 
"rt"i"f ror.utiil,iå,iJ.l"i,ir", ,0,måtsruppens etabrerins på arbetsmarknader. ,rrirt*""",,'."i"llå""i[,l],0 

"""* o,r.med att skapa enkla jobb, öka andelen r
fram arbetsuooeifter -_ ,*" l..",^. .:L?jlkptatser 

hos privata företag, stötta förerag i att tarram arbetsuppsiftersom inte kräver utbirdnÅ,;;;;;il"_:Jälirl.:""äiHä:,t*,,:"
bland kommunens företag samt bidrc med r,urär"un,n, oJ .prjLr"arrärå'i, 

"ru"*or"*"r.
Under hösten har pilotgrupper inom metoden Biologdesignern hållits påArbetsmarknadstorget. Om detta vjsar sig faf f" ,d ,i"f,* rpOfOUniffi.rur. tf",gruppstarl.er ske i vår och framåt. Det planeras även för g_p0"|. ,r". år_.;;inrng och stöd inavigering kring arbetssökande samt olika wo*.f,op. i 

,,;-of i.alstr;";1' ',

q.glwitetsertran pt@

Att hemarbete varit norm inom både Hårnösands kommun och samverkande myndigheter harnaturligtvis försvårat i både pranerinS och uttorrning"n 
", 

inr"tr"r'."#i#r!.a,0,.
arbetsgruppen att arbeta ihop sig. UJpstarten av Arbetsmarknad.torg"i i[u ir"rrr.irt"n, ."ni aprit kunde portarna öppnas för almånhet"". *"*oi"r"" irrliii'ilnä"-lno"r, ,"r,o0"r.medökad smittspridning, virkettrorigen bid-ragit til ett minskat infroJ"l,,ioää""r. u"ua"
:'",-'""1 :i::1*,',:ff::och 

mårgruppen har rati"*.,"a' l""t"r"',*"),".1=-oll,. *n *""",

q.+ eetkriv rppratjnin
Hur har arbetet med uppföitninC och utvärderine genomförts och med viJka har det kommunicerats?

Både styrgrupp, projektgrupp och Samordningsförbundet har Iöpande {enligt upprättadtidsplan) delgivits status om nuläge och projektmå1.

Dejmålet om att varje individ som tar del av insatser i samverkan genom arbetsmarknadstorgetska,få en individuell handlingsplan upprättaa frar saterstattts gen"-. ,rOi,r" 
^^"* ,verksamheten. Detta mål är dessutom I

per individ. ätt att mäta då indikatorn är tydlig; En handlingsplan

Delmålet om ökad anställningsbarhet har utvärderats med hjälp av skattningsskalor genomföre/eftermätning. Dessa har genomförts pä de individer som tar del avArbetsmarknadstorgets insatser isamverkan o"t .o. f,urlati"n- ,i[iattaa f,"nating.pt"n.Uppföljningarna görs med interyaller om fyra månader. Ind;;,d;;råä;;;;;;"
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Arbetsmarknadstorget löpande och endast fem individer har hunnit delta i en uppföljande
skattning. Storleken på urvalet kan således inte ses som tillförlitligt. lnför nästa år kommer

stegförflyttningen mot egen försörjning istället mätas med hjälp av delmålen i de individuella
handlingsplanerna och huruvida dessa uppnås eller inte. Då blir uppföljningen mer tillförlitliE
och utgår mer ifrån individens egna må1, inte en generell skala.

5. Analys

5.1 vilka effekter för insatsens aktuella pader, hår insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga

verksamheter? T ex, har behovet av offent ig försörlnlnE minskat? Har intilet besok v d pr märvård, soclaltjänst

m f. minskat? Har det !ppst:ti n:gra nya behov?

Då verksåmheten är på pass ny och fortfarande i utveck ingsprocess är det ite tidigt att säga så mycket

om eventuella effekter. Det vi kan se är vissa samverkansvlnster och tldsbesparingar för både individen

och på handläggarnivå.

Verksamhetsmässigi har samloka iseringen medfört en stark vllia ti latt arbeta mot gemensamma mål

samt ett ökat intresse och en ökad förståeLse för varandras uppdrag och arbetssätt. Den operativa
personalen som bernannar på piats bo lar mycket tankar och ld6er med varandra och ber varandra om

hjälp för att ösa knutar och tankenötter i sina uppdrag, vilket bidrar tl I insyn och samsyn. Det har

uppstått en starkt positlv vilja tlLl samverkan och att arbeta ti Lsammans, som ett arbets ag på plats, för

att gemensamt bldra till proiektmålen.

Ett nvtt behov som har uppståti är behovet av en arbetsfÖrmedlare, kopplad til Arbetsmarknadstorget.

Härnösands kommun har til sammans med Tlmrå kommun arbetat fram en ansökan om en

arbetsförmed are til Arbetsmarknadstorget för 2022. ansÖkån är inte behandlad ännu.

Arbetsförmedlarens roll är b and annat tänkt att innefatta att stämma av aktuel a deltagares

planeringar hos Arbetsförmed ingen, synllggÖra verktygslådorna för att underlätta pLaneringen av

paraliella insatser samt under äita processen med åter nskrlvning på Arbetsförmedlingen efter t ex.

extratjänsi hos kommunen.

Försäkringskassan har påboriat återgången från distansarbete och det är på gång med en ökad närvaro

på Arbetsmarknadstorget från deras sida, både från handläggare I sjukpenningärenden och från siuk

och aktivitetsersättning. Detta kommer att möjliggöra att långtidssjukskrivna samt personeT som

behöver prbvas/arbetsträna inom ramen för t ex aktiviteisersättning får til gång til kommunens arenor

samt ti det stöd som kan erbjudas lnom Arbetsmarknadstorget.

5.2 Hur har insats€n medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuella parter?

Samlokaliseringen har medfört snabba kontaktvägar mellan de handläggare som sitter på plats, vilket

underlättar mycket I planeringen framåt för individen. Det har dessutom medfört en ökad förståelse för
varandras uppdrag och en ökad kunskåp om varandras verktygslådor och befogenheter. Att
handläggare sitter lättillSängliga för varandra undertättar också vid möten med individer, då dei är

smidlgt atl kunna gå över och ställa en fråga tillt ex studie och yrkesvägledare, när en person har

funderingar kring studier.

5.3 Beskrivtillva a erfarenheter och lärdomarfrån insatsen
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Att starta upp en verksamhet mitt und(virketbeskrivitsmeri";;;;;"';;;;:å"ffi?i:rt"Ti,Tliljil:::;ffij,"1,åXigi,:,l5g,
uppdrag och förutsättningar under Droi
tirr samJertan. en reri;;";;;:"; r0,"?"*,,iden är också nåsot som inverkar nå möjtisheterna

är viktigt att vara flexibel och lösningslokuserad.

I övrigt kan nämnas att Arbetsmarknadstorget har varit i drift en förhållandevis kort tid hittillsoch att fler lärdomar och erfarenheter troligtui, tor.", ,tt ,ir" ,-6 ;;;;;äi, ,r.

rq3"sfriv paVtk 
J.

Ambitionen är självfallet att lärdomar ska tas tillvara på och implementeras j det Iöpandearbetet och bidra till bibehållen samverkan även efter projekttiden.

S.S Aestriu"u"ntuutt@

tvilt:arlittilh 
inte identifierat några systemfel, men detta är något som vi löpande kommer att

6. Ekonomisk rapport

""Oou'"" "r",o,"," 
*o

orsaken och om det haft konsekvens€r för innehåll och utfa av insatsen

aktiviteter ,rg"1.63,"l l!11i. 151"11. " ",

tvtateriat (ennonser, rekrii,liEJ
30 000 kr

Ör,riga k"st""d"l. A*j""d;ö, ,e."*""C;, t"k"L
förbrulnrnBrvaror, fika, tokatrnrednins)

7. Underskrifter
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Slutrapport

Denna mall ska användas vid slutrapportering av insatser finansierade av .

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. slutrapporten ska sammanställas och redovisas till
förbu ndet enli gt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundet:
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
Samordningstörbundet Härnösand Timrå

Terminalvägen 10, 86136 Timrå

ulrika.sahlin@timra.se

1. lnsatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Extra insatser för utrikesfödda kvinnor
Tidsperiod:

210507-27723L
Beviljat medel:

300 000

ansvarigför genomförande av insats - Organisation

Arbete och lntegration, Härnösands kommun
Kontaktperson f ör insatsägare

Lilian Krantz
E-post

lilian.krantz@harnosand.se

Organisätion - m€dsökånde

Arbetsförmedlingen
Kontaktpercon

Hans skimmermo
E-post

hans.skimnrermo@harnosand-se

organisation - medsökand€

Kontaktperson E-post

Organisation - medsökande

Kontaktperson E-post

3. lnsatsbeskrivninS

3.1 Baksrund till insatsen



Gruppen utrikesfödda kvinnor som varit flelä år i Sverige, som inte kommit ut i arbete och inte
inkluderats i samhället, behöver riktade insätser.

Geme.samt för gruppen är att de inte tillä8nat si8 det nya språket och därför har extra svårt att få
jobb. Deras SFlstudier har på grund av upprepade föräldraledigheter eller sjukdem inte kunnat
fullföljas. Nu studerar de SFI igen och kommer i senare skede få möjlighet till anställning med

extratjänst. lnnan de kliver ut på en arbetsplats behöver kvinnorna få en ökad förståelse för den

svenska arbetsmarknaden. De behöver också andra insatser som kan underlätta inträdet.

De behöver parallellt med SFI-siudier få möjlighet att kommunlcera med andra på svenska. Dock är

dettydligt attde har be hov av fle r specifika insatserför att kunna fungera isamhället och på jobbet. De

behöver bli stärkta i sin självständighet, kunna ansvara för sina egna pengar, ha ett bank lD, kunna

hantera plattformar kopplade till barnens skola och barnomsorg, få stöd kring kvinnors hälsa och

mycket annat.

3.2 Syfte med insatsen. Beskriv kortfdttat v ken förändrlng;om vi e !ppnås med insatsen?

att kvinnorna är rner förberedda hur det fungerar på ett arbete i Sverige.

Att fler kvinnor kan ansvara för sin egen ekonomi och vårå insatt i barnens skolgäng.

.Å. roro*ot,*osFöRBUNDET
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3.3 Målgruppen för insats€n

Utrikesfödda kvinnor

4.1 lnsatsens mål

10 ska få anställn ng

25 ska lära sig hantera mobit bank- D

A la ska få kännedom om sko p attform

Harmåletuppnåtts? I utfall/resultatförrespektivemål
16 har fått anstä ning

14 kan hantera bank id siä va

Al a har fatt kännedom om

4. Resultat och utfall av insatsen

4.2 Arbetssätt och verksam hetsbeskrivning för insatsen

Metod: Gruppsamtal, övningar, rörelse, studiebesök, praktisk datoranvändning,
arbetsmarknadskunskap.

Gruppen träffades fyra förmiddagar iveckan i tio veckor. Kvinnorna har visat stor uppskattnin8 för det
siöd de fått av varandra och gruppledarna. De har också uttryckt att de utvecklats mycket i
svenskaspråket eftersom de pratat svenska under så stor del av dagen. Gruppledarna har i så stor
utsträckn;ng som möjligt försöki att använda metoder som inte Iiknar"skola" utan mer avslappnad

dynamik där det inte handlar om kunskapsförmedling utan att dela livserfarenheter med varandra för
att på så sätt förstå svenska samhället.

4.3 awikelser från planering (avse€nde ekonomi, tidsplan, aktiviteter målmm)

Tidsplanen något försenad på grund av sjukdom.
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4.4 Beskriv uppfölining och utvärdering av målen

Hur har arbetei rned uppfijljning och utvärdering genomförts och med vilka har det kommunicerats?

UppföljninB har gjorts på individnivå i ordinarie uppföljningssystem Resultat kommer att

kommuniceras till socialförvaltning och arbetsförmedling samt i år{9lel19!q

5. Analys

5,2 Hu. har insatsen medfört förbättrad samverkan mellan insatsens aktuelle parter?

Övriga myndigheter harfått bättre kunskap av mälgruppen Alla inblandade hade sorn exempelinte

kännedom om ait alla deltagare inte har förmåga ait lära sig hantera Mobilt_bank lD, trots lndividuellt

stöd under 10veckor.

5.3 Beskriv tillvåratagna edarenheter o.h lärdomår från insatsen

nsatserni bchövs för f er perroner och under längre i d Det flnns även svenska kvlnnor som skul e ha nyita av

insatsen.Densk!leocksåkunn:fonsättalmlnskidomfattninC!nder:nstä n ngstlden lÖr att g€ stöd de

svårlgheter 5om kan upp5t: på arbetsp .tsen

5.4 Beskriv på vilket sätt lärdomar av insetsen kommer att implementeras

Projektet implementeras i Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan med

arbetsmarknadstorget som kan fungera 5om en sluss till projektet.

5.5 Beskriv eventuella identifie.ade systemfelsom påverkat utfalloch resultat

Under projektets gång drog arbeisförmedlingen in utlovade medelsom skullefinansiera extratjänster varför allå

inte kundefå anställning via extratiänst- Dessa harfortfarande försörjningsstöd.

5.1 vilka effekter för insatsens aktuella parter, har insatsen bidragit till? Har insatsen påverkat befintliga

v€rksamheter?

16 personer uppbär lön och beta år skatt i stället för att ta del åv forsöriningsstöd vl ket påverkar

socialförvaltningens ekonomi posltlvt.

Någon har fått utrednlng av hinder vla arbetsförmedlingen vilket på sikt kommer att vara gynnsamt fÖr

både lndividen och samhä et.

6, Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostnaderför insatsen enligt nedan,lfallinte allt beviljat medelhar använts vad var

orsaken och om det haft konsekvenser för innehåll och utfall av insätsen
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Kostnädsslag Budget utfall
Aktiviteter (dnge typ av akt v tet t ex. rnöte, sern nar er

Externa tjänster (typ av köpttjänst)

Lönekostnader 285 000

Lokalkostnader

Material (a nge typ av material)

Resekostnader (anse tvp av aktivitet)

övriga kostnader (ange iyp av övrlga kostnader) 15 000 livsmedel,
förbruknine, lT etc.

Summa

7. underskrifter

Organlsation Härnösands kommun

ort och dalum: Härnös!nd 211109

organisationr arbet5förmedlinge. Härnösand

Ort och dat!m: Härnösand 211102

Underskrift

Organisat on:

organisat on:

Ort och ddtu m i

Und€rskr ft
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Slutrapport

Denna mall ska användas vid s utrapportering av insatser finanslerade av
Samordnlngsförbundet Härnösand-Timrå. Slutrapporten ska sammanställas och redovlsas till
förbundet enligt avtal.

Kontaktuppgifter till förbundetl
Ulrika Sahlin, Verkställande tjänsteman
SamordninB.'ö'oL ,ldet l-ä'rö.å1d Tr- a

Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
ulrika.sahlin@timra.se

1. lnsatsen

2. Följande förbundsmedlemmar har sökt medel

Stärkt samverkan och komDetenshö,ande insatser
Tidsperiod:
2021-07-0L - ZO2r -!Z-37
Beviljat medel:

850,000:-

Ansvarig för genomförande av insats - organisation
Timrå kommun, kompetenscenter, Enheten för Arbete och lntegration
Kontaktperson för insatsägare

Veronika Åström
E-post

veronika,astrorn @tlmra.se
O.ganisation - medsökande

Arbetsförmedlingen

Benny Norrbin
E-post

Benny.x.norrbin@arbetsformedlingen.se
Organisation - medsökande

Försåkringskassan

Lena Flodin
E-post

Lena.flodin@forsakringskassan.se
Orgänisation - medsökande

(ontaktperson E-post
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3. lnsatsbeskrivning

3.1 Bakgrund till insats€n

Attsamverka övergränserna har underflera år mynnat ut ivarierade resultatdär vialla varit överens om atten

förbättring och för;tårkning måste görasför att vi tillsamma ns ska kunna finnas, och vara tillgängliga' för de

som behöver oss mest.

G€nom en stärktsamverkan kunde vi nu ses möjliSheten tillatt utföra individcentrerade insat§er och arbeta

fram en stabil, lå ngva rig grund för våran temensamma målgrupp; individer mellan 16_65 år som är ibehov äv

samordnade komp€ten5höjande insatserför att nå egen försörjninS'

3.3 MålgruPPentörinsatsen

lnsatsen, som fått namnet"stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser" riktar sigtill

arbetslö;a individer i åldrarna 16_65 som är bosatta iTimrå kommun och är i behov av samordnade

in§atser, Dessa insatser är individcentrerade för att deltagaren ska komma närmare ett mål om egen

försörining och ett eget upplevt förbättrat mående

4. Resultat och utfall av insatsen

32 syft; r"d;""td. B".ktl, kol'tf.ttairilken förändring som vjlle uppnås med insatsen?

Grundpelaren och projektets syfte harvarit atttydliSgöra, o'h förbättra, samverkan mellån stat och

kommun när det kommertill kompetenshöjande insatser' Detta för att förbättra det deltagarnära

ärbetet genom att upprätta en god struktur tillsamman§ som gynnar deltagaren o'h främiar dennes

behov och utveckling.

Förändringen viville åstadkomma genom insatsen var både förbättrad dialog och samverkan för att

individen;ka erhålla rätt hrälp, på rätt plats, i råtttid. Samtidigt som fokus skulle ligga på de

individcentrerade, kompetenshöjande insatserna 50m tar deltagaren närmare en egen försörjninS'

Ange uPPsatta målför niatsen

KommunikatlonsPaket för nya

processen ska skapas, sklckas ut tl L

Samverkanspartners och därefter tas i

bruk

Gruppcoachningsutbildning

Har målet !ppnåtts? la eller
nej

Ja

utfall/resu ltat för respektive mål

Kommunikationspaketet har nått
ut ti,l aktuäliserande
sa mverkan§pa ner samt intema
kommunal enheter som arbetar
med målgruppen som är ibehov
äv vårä insats€r. Mindre
revideringar har utförts efter
önskemåloch vlkänner att ett
stabilt fu nda ment fi nns som

f ungerar f ör alla m€dverkancle.

Arbetsma.knadshandledarna
(aMH)har under året slutfört en

gruppcoachning§utbildning inom

Ja
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Att nå ett individcentrerät arbete med

deltagaren och dess behov i centrum.

Ja - dock ett arbetesom
kontinuerlitt förändras
jämte deltagarna

verktyget och metoden
Biologdesign. Verktyget anvånds
idäs på projektets målgrupp där
grunden ligger iatt s€ individens
resurser och därefter hitta och
förverkligå dennes båsta alternätiv
på arbetsmarknaden. Både AMH
och deltagarna som fått gå denna
gruppcoaching är mycket positiva
tillmetoden och resultätet som
detframbringär.

Ett arbetssätt och suukturärsatt
där individen, som vifinnsför, är
den som styr sinä behovoch vi
stöttar IänCs vägen med de
insatser som önskas. cenom d€n
nya processen och konstellätionen
i ä rbetsgrupperna på enheterna
har v:kommittillen mycket god

trund. Samtidigt i stora
verksamheter måste vi vara
f örändringsbarå atlteftersom
behoven förändres och se till
hur samhället och vardagen ser
ut. Exempelvis har pandemin
försvårat det för vissa individer
då rädslan för smitta värit
myaket stor och man inte
kommit på möten, samtidigt
har vissa inom samma
målgrupp fungerat bättre iom
att kontakt inte behövt ske
personligen i ett möte i våra
lokaler utan via exempelvis
telefon eller utomhus på

"neutralmarl?'

Vilt'an och planen på en LöKfinns
och en dialog harförts under 2021
mellan samverkanspärterna i en
planering om att den ska
upprättas år 2022.

En god struktur har lagts

Senom
kommuniketionspeketet oah
därmed förenklåt, och
f örbättrat, gemensamma
planeringar. Samtidigt finns det
rum förförbättring från alla
parter. Vi är dock inte oroligä
då den nya strukturen och

En LÖK för samverkan ska upprättas
Nej

Öka antalet gemensamma planeringar

isamverkan
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Deltagaren förbllr inskrlven hos

samverkande myndighet som föller
upp

tillvägagån955ättet precis

förmedlats och viförstår att
det är en process.

Förhoppningen är att vi under
2022 kanSöra detta.

Gällande ungdomar har
kommunikationen och
planeringen varit god och vi på

Kompetenscenter har även
tagit flam en kort animerad
video som riktär sig till
målBruppen för att stärka
känslan av attviär enade och

finns där för ungdomen,
tillsemmans.

lgrunden finns en vilja hos alla
samverkande parter dock har
kommunikation harförts med
blandat resultat. Det är
inskrivningen har varit svårast
men efter diskussioner mellan
parter ser vi möiligheter till
förbättring som vi fortsatt
arbetar vidare på för att nå

målet.

En mycket god start hargiorts
och det är ett ständigt
utvecklande må|. Dock ärella
samverkansparter öPPna till
feedback, förbåttring och
tillsammansarbete varpå goda

dialoger hålls.

samverkansyian har under året
f rämst varit digital utifrån
pandemin vilketfungerät bla
under omständigheterna.
Samtidigt finns det
kontorsplatser på

Kompetenscenters lokaler som
vi hoppas kommer nyttjas för
att öka och förbättra
samverkansmöjliSheterna
genom personliga möten.

PROJEKTMÅt

Att skapa dialog för samverkan

Att mötas på en samverkansyta Ja
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4,2 Arbetssätt och verkamhetsbeskrivning för insatsen

Under våren 2021 arbetade Timrå kommun tillsammans med deltagare och profession i processen
"vågen mot hållbar egen försörjning". Genom processarbetet har vi förutsättningarna att jobba mer
behovsinriktat och individcentrerat med fokus på kompetenshöjande insätser då vi tydliggör uppdrag,
roller och insatser vilket blivit fundamentet till vå rt arbetssätt, och verksamhet, som fått namnet
Kompetenscenter.

Tillsammans påbörjades ett arbete för ätt hitta strategier och metoder för att på bästa sätt använda
befintliga resurser, med målet att öka sysselsätiningen hos de medborgare isom inte eir

självförsörjande. Arbetet har skett genom både projektets styrgrupp och respektive kommunala
enheter som dagtigen möter målgruppen.

Som oftast när nya processer och arbetsmetoder sjösätts, följer utmaningar genom inkörningsperioden
i det nya arbetssättet. Även vi går igenom dessa utmaningar. Trycket på deltagare har varit högt vilket
skapat en del fördröjning i aktualiseringar, samtidigt som vi under året aktivt valt att prioritera kvalitet
framför kvantitet i den nya arbetsmetoden för deltagarens skull men också för att vi ska kunna stå
bakom det arbete vi dagligen utför med stolthet.

Samverkan mellan inkluderande parier i projektet påböriades också i början av året dår strukturer och
tankar florerat för att kunna bygga en stabil kommunikativ grund om en stärkt samverkan mellan
medverkande parter.

Enheten för arbete och integration har under T1färdigställt ett kommunikationspaket som gåit ut till
aktualiserande samverkansparter. I paketet ingick både aktualiseringsunderlag och insatsbeskrivningar
för att förbättra flödet och ingången till verksamheten. Aktualiseringarna har mottagits av tre
arbetsmarknadssamordnare (AMS) samt en rehab-samordnare (RS) för fördelning och uppstart där
individen, med dennes önskemål och behov, står icentrum för planeringen som läggs. Vidare har
Arbetsmarknadshandledare (AMH) arbetat med de insatser som vi erbjuder för att stärka individen och
föra denne närmare en hållbar egen'örsörjning.

Att skapa samarbetsformer som
tydliggörs ien LÖK

Att tydliggöra i vilken organisation
lnsatsen för individen bör ske i

Samtal påbörjet om en
men den är ej skriven. Dock har
flera samtal förts kring våra
samaf betsformer och deras
tydliggörande.

Arbetet är på mycket god väg

Senom både intern och extern
kommunikation och en
förbättrad samverkan.

Nej, delvis

Ja, delvis
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Eh ör.tgtponde biid son Bot dtbetnetodet a.h insatset pö i onp eten \cehtet

De kompetenshöjande lnsatserna på Kompetensce.iet, Enheten för drbete ach integrotian ät,i ell
u rva l:

GruPPcoachninB

Studlemotivatlon
Hälsomotlvatlon

, Styrke'/motiverandeinsatser
Lokala jobbspår

Ansöknlngshåndlingar

De insatser som skapats har tYVärr inte moj ighet att brukas fu lt ut iom rådande, åtdraBna

restrlktionerna kring pandemin, dock har vi anpassat I den grad de går för att deltagarna som vi är tlLl

för ska få ett så stort utbud som möjligt.

Arbetsmarknadshandledarna har under våTen gått en gruppcoachningsutblLdninB som ska appliceras

mot deltagarna i fortsatt arbete. Utbildningen blev försenad utlfrån pandemin. Styrke_ och motiverande

lnsatser fortgår på individbasis til sammans med utformandet av ansökningshandLingar och

anskaffandet av praktik , arbetstränings_ sarnt språkträningsp atser.

Enheten för rehabilitering och utveckllng har u nder de ar av projekttiden genomgått en sior

omstruktureringsamtombyggnationdärdenukunnatnystartaengodochkvaLitatlvVerksamhetsom
följer målgruppens behov. ldag utfdrs b a. studieclrkLar, arbetstrånlng och socialfärdlghetsträning på

plats som insatser,

Arbetsförmecllingen och Försäkrlngskassan har digiia t medverkat på styrgruppsträffar och en god

kommunikation har upprättats vlLket vi ser mycket posltlvt tlll då vi upplevt att den saknats i våra

verksamheter. samtidigt har vl en förståelse för cletta utlfrån myndlgheternas omstrllkturerlng och

förändracle arbetssätt. vl har taglt ett posjtivt avstamp i rätt riktning fÖr att vår må grupp lnte ska fa lå

mellan stolarna samtidlgt som denne får rätt jnsats, på rätt p ats

Forskningsproiekteti "ln på arbetsmar<naden" har löpt under projekttlden där må et varit att dra

ärdomaT och utvecklas.

arheissättet med stärkt samverkan, bå de lnternt och externt för att skapa bättre verl(samheter för de

soTn behöver oss Tnest; våra deltagare har vi sett som mycket posltivt och viktigt

W
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4.3 Avvikelser från planerins (ävseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter mål mm)

Utifrån de åtdragna restriktionerna som varit aktue la krlng pandernin har det försvårat arbetet i mötet

med både deltagaren och samverkanspartners i både projektet och det privata närings ivet Detta då

mdten avbokas och p anerlngar senareläggs, vi ket iett ed även fördröjt tidsplaner. Arbetet har dock

fortgått kring, och för, målgrupPen.

Kompetenscenter har under året anpassat verksar.heten och fortsatt att ka a deltagare genom att i

största mån anpassa våra möten tl I både digitala former och "walk_and_ta ks" för att tillgodose

önskemåloch drlva värt arbete framåt.

De ekonomiska aspekterna har inte åwikit och v! har en budget i balans.

Gäl ande ekonomi har vi även haft utbildnlng på en post som planeras att förbrukas under senare

proiektperiod. En första kontakt har taglts gäl ande BIP forskningen/ SKAPA genorn NNS där vi ser det

som värdefullt for oss att de ta och fördiupa oss iframtagna arbetssätt utifr;n forskningen, som bl.a.

inkluderar frågor som;

De v I ti8å la f'a11gå19. år Ior"'_d å':
Hur ska ni arbeta med ått stärka handledarrollen?
Hur ska nilustera ert lnsatsutbud så att ni arbetar med para le la lnsatser (jobb, hälsa

kompetens socla t)
Hur undvika avbrott och hand edarbyten?
Hur ökar vijobb och arbetsrnarknadsfokus?

För att generera bästa resultat och bredd planerar vi att utbl dninSsdeltaSärna sprids mel an våra o ika

enheter; arbete och integratlon, ekonomiskt blstånd, rehabilitering och utveckling samt vuxenstöd för
att skapa samsyn och gemenskåP.

Denna utbildnlng har under pandemin fått förflyttas men llgger nu i planering att utförås nom en snar

framtld.

4.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen

Hur har arbetet nred uppfö jnlng och utvärdering genomförts och med v ka hår det konrmunicerats?

Timrå kornrnun har ansvarat för projektet, dess uppföljning och Lrtvärdering. För att nå en god respons

har uppfö jning har skett på flera nivåer, både lnorn egen regi men även i samverl(an med våra

projektpartners:

AMH (Arbetsmarknadshandledare) har träffats veckovis för att uppfölia och utvärdera kring

individerna och de deltagarinsatser som utförs.

- AMS (Arbetsmarknadssarnordnare) och RS (Rehabl iteringssamordnare) har träffats veckovis för att se

över deltagarintag och att indlviden får ta del av de indlvldanpassade insatserna. Gruppen fö jer även

upp kommLrnlkationsPaketet.
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APT/Gruppmöten där ovan grupper möts til/sammans mecl tHL (lntegrationshanclledare) för att se
över eventuella frågor kring projektet och dess må .

- Utvecklingsgrupp där medarbetare från Vuxenstöd, Försörjningsstöcl, Rehabi itering och Utveckling
samt Enheten för arbete och integration nredverkar, träffas veckovis för att uppfölja och utvärdera
över enhetsgränserna. Samtidigt lyfts exernpe vis frågor om arbetssätt, målgrupp, insarser samt
feedback och funderingar kring nya lösningar som sedån tas ner I I respektive enhet.

- Tvärgrupper, där flera samverkanspartner mötts digitalt för att uppfö ja och cliskutera samverkan och
arbetet framåt. Detta gäller både krlng må gruppen ungdornar/(AA och den generella bredare om
arbetslösa/lndivider som står långt ifrån arbetsmaTknaden.

Slut igen:

- Prol'ektets styrgrupp sorn träffats dlgltalt för att diskutera samverkan och se över projektmålen genom
utvärdering och dialog.

Efter respektive rnöte har den information och feedback som framkommit kommunicerats med
respektive enhet och arbetsgrupp för att skapa en öppen kommunikation och djalog som för arbetet
framåt och genererar en förbättracl insaiskatalog och förstärkt samverkan.

5. Ahalys

5.1vilkaeffekt€rförinsatsensaktuellaparter,harl;@
verkamheter? Tex, har behovet av offentrig försörjning minskai? Har antaret bes6kvid primärvård, sociartjänst
rn.fl. m nskat? Har det uppstårt nåera nVa behov?

Effekter som insatsen stärkt samverkän och kompetenshöjande insatser bidragit tilr är framst en
förbätiråd komnrunikation och en evande dialog om en vllja för samverkan o; förbättring tör
målgrLrppen.

Kompetenscenter, Timrå kommun arbetar enligt ovan huvudfokusomaåden, vilket vi även !pplever har
varit en god grund i den stärkta samverkan där vi alla drjver mot samma må1.
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Genom att få en förbättrad och förenk ad kornmunlkatlon mellan medverkande parter förenklas

verksamheternas arbete markant och deltagaren kan få rätt hjälp fortare genom att vl kan ha

dlrektkontakt till meclarbetare på respektive arbetsp at§. I en förlängning mlnskar detta även tiden för

arbetsgivare som är vil iga att anstä1la då en direktkontakt kan etableras vld eventuel å

bidragsanställnlngar.

En effekt som vi ser av arbetet är att behovet av komrnuninvånare som behöver fÖrsöriningsstöd har

minskat. Det äräven mins(atanta nybesökvilketvl sermycket posltlvttlll'

Vi ser även att gruppcoachningen mottaglts mycket positivt och de nyflrnna lnsikterna deltagarna

erhållit tar dem närmare en egen försörjning. Även personalen har sett effekten och ställer sig mycket

positiva till den och fortsatt arbete krlng meioden.

arbetet kring den yngre må gruppen (under 25år) har förstärkts och känns inte ängre llkä sårbart vilket

ärenpositiVeffekt'DettadåC]engodad]aogochsamverkan5omskapat5arbetarnärmreindiVideni

Tyvärr har Primärvården/vården har fortfarande ett högt tryck och långa köer' Detta då många lnorn

målgruppen llder av (ofta ångvarig) psyklsk ohä sa sarnt fysisk problematlk/smärta som försvårar

utgången mot egen fö rs ö rjn ln g.

Fn önskan nu är att cle kontorsplatser vi har på Kompetenscenter, Timrå kommun, nu kommer att

användas av våra samver(ansparter iom att restriktionen krinE pandemin lättats. vl ser stort värde i

personLiga möten och anser att samverkan sku le förstärkas genom att finnas på plats

l:l]u=r n"r ''nsat."n medfört förbättra d samverkan mellan insatsens akluella parter?

Genom insatsen har vi l(unnat uppnå en förbättråd kommLlnikatlon och sanrverkan mel an

medverkande parter för att indlviden, som vi finns ti för, ska kunna eThål a enklare och förbättrad

hjälp mot egen förs6rjnlng. Detta gäller både på chefs_ och medarbetarnivå'

Arbetet har genererat en förbättrad planering, bredare kunskap/kännedom om vaTandras

verksamheter och förståelse fdr målgruppens behov och vart vi ti sammans ser brister/svårigheter som

funnlts. cenom att fortsätta denna samverkan har vi förhoppning om att dessa kan förbättras och att vi

tlLlsammans blir starkare för målgruppen

53 B"tt"l, tlllr".t"C* erfarenheter och lärdomar f.ån lnsatsen

Vilka lärdomar och erfarenheter har lespektive samverkänspart erhåIlit? Vad hargått bra och mindre bra i

erbetet?

Genere t anser vi att arbetet har gått mycket bra. Det finns en överEripande vilja hos alla medverkande

parter om samarbete, förbättrad kommunikation och skapandet av ett tillsammansarbete Vi har bytt

erfarenheter, va rit öppna till förändring och in-lyssnande för feedback om delar i projektet som

fungerat mindre bra med en vilja och motivation om problemlÖsande
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6. Ekonomisk rapport

Redovisa era totala kostn"aerta, in.affi
orsaken och om det haft konsekvenserför innehå[ och utfafl av insätsen

lnsatskostnaderna har balanserats, dock har posten utbildningsmedel om 50OOO:_, under,,övriga
kostnaded', inte förbrukats till dagens datum utifrån pandemin och förbudet mot större samlingar.
PIanen äratt utföra denna tillvåren 2022.

vi haralla en förståerse och respektföratt måffi
många insatser, stöttning och god uppföljnin8 för att nå egen försörjning. Vi har även en god insikt i att
långvariga resultat tar tid och att vi har ett gemensamt ansvar och måste arbeta tillsammans.

Arbetsförmedringen och Försäkringskassan har sedan projektets början ställt si8 positiva tiI stärkt
samverkan och kompetenshöjande insatser då behovet är stort och utförandet inte kan ske hert i egen
re8i. Med lång erfarenhet av målgruppen år alla ense om att paralle a individcentrerade insatser är
vägen framåt

Det som försvårat arbetet är delvis pandemin som pågått då personliga möten ej kunnat genomföras.
Mindre problematiskt, men dock en bidragande faktor, har varit en blandad samarbetsvilja och
kommunikationsförmåga på handläggarnivå då vissa varit väldigt öppna och andra försvårat arbetet
Eenom att inte vara anträffbara eller mottagliga. Detta kan dock vara pga. att det varit ny personal på
plats ocn en generellt hög arbeLsbelåstnrng. överlag har det fungerat.

5.4BeskrivpåvilketsättI:raomaravinsatsen*o@
innehållsmässig0

Vi ser att målgruppen mår bra av parallella insatser samtidigi som vi har en god samverkan och
kommunikation både internt och externr med samverkansparter som genererar en trygghet och god
överlämning när individen är redo för nästa steg. Detta är något vi viI fortsätta arbeta aktivt med då vi
ser vinsterna för aila medverkande parter. Dessa är både ekonomiska och organisatorjska. Genom detta
önskar vi fortsätta det aktiva arbetet och implementera den goda samverkan.

5.5 Beskriv eventuella identifierade systemfelsom pavert<at utra octr resuttat
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7. Underskrifter

(ostnadsslas Budget Utfall
Aktiviteter (ange typ av akt vitet t ex. möte, semlnarler

mm)

Externa tiånster (tvp av köpttjänst)

6s0.000 5s0000
150.000 150000

Material (a nge typ av naterial)

Resekostnader (ange typ av aktlvitet)

övriga kostnader (Uibi dring) s0.000 0 (kommer att inköpas)

850,000 8s0000

organisation:

Ort och datLrm:

A,lefufr rrrte&/ngon
2l-tz'oq

Jit-ncLcva,U

fl / (ae / f,n kstu71
organ sat on: -;a , t-/

olt och datum: '-/ ,'v'r.r] a\OZ_O l

Underskrrfi

,'H J"c,^ t/tNÄ,-,
orcai1iatlon:

ort och datunr:

Organ sal on:
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7, Underskrifter

Kostnadsslag Budget urtall
Aktivit€t€r (ange typ av aktlvitet t ex. mÖte, seminarier
mm)

Exter.a tjänster (typ av köpitjänst)
650.000 550000
150.000 150000

Malerial (angetyp av material)

Resekostnäder (ange typ av aktidtet)

övrita konnader iUtbiidning) 50.000 0 lkommer att inköpas)

Summa 8s0.000 850000

orsanisation: ,b6ä_kr fiL1t l//1Å S a*<

Od och datum: .i vdLL Zoz.l - Q-- t7

Organisation:

Organisation:

Underskrift

Organisation:

ort och datuml
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Ordförandes ord

Vem skLllie lro på dcn som i början av 2020 sa att vi kommer att leva med covid-19 pandemin

i 2-3 ;ir och samhället kommcr till stor del att vara nedstängt. Vi l<ommer dessutom inte kunna
gå på restaurang, konselt, se på sport live, gå på dans eller träFfas i Srsiska möten l bland är

clct kanske tlrr att \.i inte alltid vel vilka utmaningar framtiden bjuder på Trots alla dessa

hindcr, svårigheler och restfiklioner så har vi alla lengageradc i samordnjngsförbLrndet)

kämpar på och enligt min bedömnlng nått framgångar och tagit viktiga stcg i rätt ktning Vi

haI tjli stor glädje bevittnat en invigning av Arbetsmarknadstorget i Hämösand som utgör en

viktig platlform för arbetct med individer som behö\'el'e\lra stöd for att nå al'bete, studier

eller annan egen lairsorjning. Även i Timrå har |nan gjort stora steg när man rcformerat
arberet på torget sorn nu fått nytt namn och heter Konlpelenscenter. Man har där l)'ckats lyfta
samverkan mcllan berörda parter oclt hittat en bra systelnatik för arbetet.

Förbundet har nåll framgångar på samverkansområdet så sorn insatsen SA\'1, däl'man
verkligen har Fålt ctt viktigt genombrott. Vi vet ju alla vad s\'årt dct bli när individer hamnar

mellan två huvLrdmän där ansvarsområdena är oklara Sen \'äntar Yi nlcd spänning på hur vår
satsning på Insatskatalogen koInmer att mottas ule hos \'åra medlemmar' Den lås i brul< och

invigas under första h alvfuel2A22.

Förbundet i samarbetc med andra har under året varit en viktig aktör i att sprida och öka

kunskapen hos forbundsmedlen'lmarnas medarbetare i olika vikliga ämnen sä som psyldsk

ohälsa mm.

Jag scl nu fram nlot ett nytt verksamhetsår däl' \,i tillsammans kan fofisätta att Lltveckla

samverkan mellan förhu n d smedlemmarn a och alt llid.a till att lösa upp fler strukturella
knutar. lvled färre l<nutar så koInmer indlvider att i större utsträckning kunna fångas upp och

få rält stöcl

Jag vili tacl(a alla av förbundets styrelseledamoter, verkställande tlänsleman och ledamöter i

utveckli|rgsgruppen for ett gott samal'bete undel del gängna åretl
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1. Förvaltningsberättelse
Samordnlngslörbundet Härnösand Timrå reclovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31

dccember 20 21. Förvaltningsberättelsen ska omtatta/bcskriva ncdanståcndc områden i

enlighet med lagcn (2018:597) om kommunal bokfoling ocl'r ledovisning i tillämpliga delar.
Förvaltningsberalrelsens strlrktur töljer RKR:s rekommendatron R 15, mecl vissa tillämpningar
i förhåliandc till Iinsamlörbundens struktur.

Årsredovisnlngen innehåller en översiktlig rcdogörelse av resullat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av dct ekotlomisl<a utfallet for år 2021.

Tiii reclovisningen hor bilagor gällaniie slLltrapporter lrån insatser.

Orgqnisation
Samordningsförbundel Här:nösand Timr'å bildades den 30 november 2005, då alla fem parter
antog förbundsordningen. Förbundsordningen reviderades den 1l'anuari 2012 och denna
galler än i dag. SamordningstbrbLrndet:ir en iiislåcncle iuridisk organisation med
Arbelslörmedlingerl, Försäknngskassan, Regiorl Västernorrland, Härnösands kommun samt
Timrå I<ommun som medlcmmar. Styrelsen är forbundets högsta beslutandc organ och den

ansvarar för fölbundets uh,eckling och el{onomi. Sllrrclsens arbele regieras i
fbrbundsordnlngen. Styrcisen har lill sin hjälp en verkställande tjänsteman, som är anställd av

Timrå kommun och Lltlånad tlli förbundet. Verkstäilande tjänstemans uppgift är att leda

arberer inom lörbundet utifriin sl],relsens anvisningar'. I arbetsLlppgiFterna ing:rr det bl a att
bereda ärcnderl till styrelsen, \'crkställa styrelsens bcslut samt att företräda förbundet på

tl'änstemannanivå.

Uppdrag
Dc verksanheier som förbundet finansielar komplctte|ar m1'ndigheternas ordinarje
verksamhet. Sa mordnjngsförbundens uppgift iir i Första hand atl verka fiir att medborgare ska

1'ä stöd och rehabilitering till egen forsörjning. På individnivå verkar samordnjngsförbundet
genom att finansjera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
SamordningsforbLrndct stödjer också aklivl insatser som syftar lill att skapa strukturella
förutsättningar for att m],ndigheterna ska kunna sanlarbeta bällre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveckling och l<unskapsutblrte.

Finansiering
SamordningsförbLrndel llärnösand'l'imrå finansieras via Försäkringskassan oclt
Arbetsiörmedlingcn med hälften av medlen, Rcgion Västelnon'land med en fjärdedel och
llärnösands l(ommun och Timrä kommun med resterande fjärdedel. 2021års driftsbidrag till
lör'bundet liån huvudmännen är 3 754 000 l<r.

V e rks q mh etsi d ö o c h vis io n
Visionen lör Samordningsförbundets arbete är att förbundct ska stödja arbetet med atl stärka
och utveckia enkla s:lmverkanslbrmer mcllan l(omrnun, region och slal, så att enskilda
medborgarc ö1<ar sina egna möjligheter till egen försijrining och förbättrrd hälsa.
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2027 2020 zo19 2018 2017

Verksamhetens ntäkter 3 754 000 3 754 000 3 811000 3 844 000 3 731000

Verksamhetens kostnader 4 418 000 3 296 000 3 742 000 4 140 000 4300000
664 000 4s8 000 69 000 296 000 569 000

So id tet 16% 49% 37% 41%

Antalanstä lda 0 0 0 0 0

1.L. Översikt över verksamhetens utveckling

Från vcrl<samhetsår'et 2 016 finns det en bcslutad fördelningsmodell som Iigger till grund för
den statllga till.telnillgen till Samordningsförbunden. Samordningslörbundet llärnösand
Iimrå köper in tjånslen verkstrillande ljänsteInan av Timrå kommun.

7.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

För 2021 får Samordningsfai rb u n d et Hän1ösand fiInrå 3 75't 000 kr i driftsbidlag från
hLrl,udmännen. Tillsammans med det cgna kapilalet ibrfogade lilrbLrnclct aiver 4 792 000 kr'

för 20 21. Resultatet tbr 20 21 blev -664 000 kr. Anledningen till att förbundet gör ett
minusresuital är alt stlirelsen bedömt att det är'vjktigt att under verksamhetsår'et 2021 aktivt
arbeta for alt der egna kapitalet uncler året Ininskar, så atl del egna kapitalet liggcr under
20y0 vid ärcts slut. Med årets rcsultat har förbundct ett eget l<apital på 3 74 000 kr, vilket gör
att lbrbLrndets egna kapital nu ligger under Nationella rådels rekommendation om storlch på

eget kapital.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse
Sty.elscn har under 2021 bcslutat atl finansiera yttet'ligare insatser utö\:et'de som angivits i
budget- och verl<samhetspianen för 2021, för att arbeta ner det egna kapilalel, sä det fdljcr-
Nationelia rådets rckomlnendation.

Covrd-19 pandemln har iiven Lrnder 2021medfdrt problem för såväl deltagare som personal
och remlttenler'. lIlt'örande har påg;itt under hela tiden, men i förändrade forrncr, exempelvis
färre i gnlpperna, utomhusakljviteter och hclt eller delvis digitaLl.

Pandemin har äveD medförl atl de flesta möten fiirbundet har närvaral på har skett via
digitala möten. 

^ven 
under 2021 har del bli\,it färre kollfet'enser vilket medfört alt avsalt

medel för resor inte använts enligt plan.

Styrelsearvoder blev under 20 21 högre än budgeterat, sä styrelseledamöterna har under
2021 hait elt högt deltagande trots pandemin. St],relsen har tagit till sig detta och inför 202 2

års vcrl(samhet utökat denna budgetpost.

L.4. Styrning och uppföljning av verksamheten
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisatron ,ned Arbetsfdrmedlingen,
F'örsal( ngskassan, Regon Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som

medlemmar. Sanrordningsförbundet leds av cn vald styrelse nled rept'esentanter från
samtliga fem myndigheterna, vilket ger sanlverkande parter unika möjiighctcr att utveckla
det lokala \'älfärdsarbetet. Styrelsen är samordningsförbundels högsta beslutande organ och

forvaltande organ som ansvarar för utveckling och e)<onomi. Styrelsens arbete regleras i

forbuncisordningerl. Styrelscn har till sin iljälp en verkställande tjänsteman.
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Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sq.relsemöten samt ett medlemsmöte och en
verksamhetsplaneringsdag. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande
Iedamöter:

0rdinarie:
Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skj,ttberg, Härnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorland
Hans Skimmermo, Arbetsförmedlingen
Anna Reinholdsson, Försäkringskassan

Ersättare:
Sven-Å<e facobson, Timrå.kommun
Margareta Tjärnlund, Härnösands Kommun
Barbro Ekevärn, Region Västernorrland
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen
Lotta Qvamlöl Försäkringskassan

Till stöd för sqrrelsens verksamhetsplanedng har en verksamhetsplaneriDgsclag genomförts
där styrclsen och utvecklingsgruppcn gemensamt arbetat Fram inriktning, mål For

finansieradc rnsatser samt verksamhetsarbctet samt uppföljning och utvärdeling.

För att sq/rciscn lätt ska kunna följa utvecklingen a\r de insalserna/projel<t forbundet har
medfinansierar har det arbetats fram en mall för del- och slutredovisning. \rarje insats/projekt
har även en styrgrupp där verkställande tiänsteman lngår och iöpande iår'rnformation onl hur'
insatsen/projektet fortlöper. Avtal tecknas med respektlve insatsägaIe där det flamgår'hur
redovrsning av velksamhelcn sl(all sl<e.

Stylelsen fö1jer upp budgetcn vid varje sl),relsemöte. samordningslbrbundet Härnösand
Timrå upprättar delår'sbokslut och arsbokslut. Öl,ersyn av styr'.lol(urnent och beslut om
intern ko nu'ollp lan har Lrnder året ha nteras av stlrelsen. I{onlloller med stickprov är utfört av

ordförande, ekonom samt verkställande tjänsteman enligt p1an.

Styrelsen har undervåren 2021beslutat om att Samordnjngsförbundet Härnösand Timrå
sl{åll blj medlem i Insåtskatalogen som är etl sökinstrument. St}rrelsen avsatle under 2021
159 000 1<r for arbetel med atl geno föra inventeing av ver'kseInheter/insatscr i Härnösand
och Timrås kommur.

lnsatskatalogen.se :ir ett sökinstrument pä inlernct, \,ars syfte är" att etfeklivisera och
rationaiisera sökandet efter insatscr for clern i behov a\r stöd mot egenforsörjning, in1<ludering
och ökad iivskvalitL Katalogen är framtagen av Samordningsforbundet CenlralJ Östergorland,
som är dess iigare Kalalogcn kan an\,:indas som elt vardagsverktyg för m],ndighetspersonal,
men den är ävcn öppen lör allmänheten. Katalogen innefattaf olil<a insatsel och verlisanlheter
som drivs av såväl kommuner, region, Arlletsförmedlingen som insalser/projekt finansieradc
av Samordningsfilrbund och p vata aktörer/civilsamh:ille. lnsalscrna drivs av aktörer inom
välfärden, som arbetar med individinrikrade arbetsDrarknads- rehabilitelings- inkluderings-
och utbjldningsåtgärder lör personcr som står utanlör arbetsmar'l(naden.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning

1.5.1 Mål för verksamhetsarbetet under 2021
Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrås kommun
geografisl<a område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
kommunerna, regionen, Försäkrilgskassan och Arbetsförmed]ingen i sj,{te att uppnå en
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el-fbktiv resursanvandning och alt på så vis all<a/fdrbättra den enskildes förmåga att utföra
förr,ärvsarbcte

En viktig del i forburldets verksamhct är att skapa mötcn och dialog mellan förbundels
parter/medlemmar, men även Ined ö\,riga.tl<törer i samhälIet. Gcnom dessa möten skapas
tillit, kunskapsöverföring och ökad för'ståe1se för-varandras uppdlag, vilket även ökar
möjligheterna för en väl fungerande samverkan.

För att Samordningsforbundet ska vara ett \'ä1]<änt begrepp inom sitt område, hos alla de

ingående myndigheterna har styrelsen, verkställande tiänsteman och utvccklingsgruppen ett
ans!,ar atl bidra till att inFormation avseende förbLlrldel sp ds på alla nivåcr. Det krär's är'en

kontinLrerlig inlormation och konlmunil<ation där personliga kontakter såväl som förbundets
hemsida spclar en viktig roll.

Verksdmhetsmcil
- Minst 50 medarbetare hos förbundsmedlemmal deltar i sektorsövergripande

kompetensutveckling.

Kommentor: Planen var inlijr 20 21 alt genomfalra en l)'slsk träFl med fbrbLlndsmedlemrr-rarnas

medlcmInar', men på grund av det tbrtsåtta pandemiläget, hlc!, det svårt att genomföra den

unoer 202i. Ist;illet lbr dcnna t.:iffgenomfördes 1änsgemensamma föreläsningar lned temat
"Västemorrlancl fritt från vålcl". Föreläsningarna hade under föreläsningsdagarna 990
visningar och löreläsn ingarna låg sedan tillgängliga på nätet ]'tterligare 14 dagar'

Sq)relsen bedömer att tndlet or uppf;l|t iförhdllantle till de förändr.lde f(jrLLtsLlttning0t nLl

- Genomföra en behovsanalys - utveckla arbetet med att använda
helårsekvivalenter. Verkställande tiänsteman och utvecklingsgruppen tittar på
medlemmarnas behov utifrån tidigare erfarenheter, egna verksamhetens
statistik och aktuell omvärldsbevakning/forskning.

Ramn entd r:
Under våren har Lltvecklingsgruppen tittar på nledlemmarnas behov utifrän tidigare
erfarenhcter, egna verksamhetens statistik och aktuell onlvärldsbevakning/forskning och

utiliån det har ytterhgare projektar'tsol(nlngar till tijrbundet upprättats. Verl§tällande
tjänsteInan har haft eD träff med Verkslällande tlänsteman i Samordningsförbundet SLlndsvall

for'ått la clel av dcras arbete mccl helåt'sekvivalenter. Verkslällande tjiinsteman har under
höstcn, efter fördjupning i arbetel med helårsel<\,ivalenter, tillsammans med
u tvecklingsgru p pen påböriat arbetet med att utveckla behovsar'ralyser med hiälp av

helårsek\,rvalentcr.

Styrelsen bedömer qtt tnålet .ir upplillt.

- Genomföra ett medlemssamråd

l{amnentdr: VerkstÅllande tjänsteman har Llnder årct tillsa mmans med en al'betsgrupp
planerat och gcnomftirt ett mcdlemssamråd.

Sq)relsen bedömer att nå1et or uppfrllt
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- Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos

Åedtemmarna. Under 2021 §ka verkställande tjänsteman tillsammans med

ölTiga förbundschefer/verkställande tiänsteman utreda om de gemensamt ska

ge ut ett nyhetsbrev cirka 3 gånger per år.

Kommentar: Verkstäliande tjänsteman har informerat om Samordningsförbundet i

socialnämnden i Timrå kommun. Andra inplanerade informationstillfällen har avbokats på

grund av Pandemiläget.
ierkställande tjänstäman har tillsammans med övriga förbund i länet givit ut ett första

nyhetsbrev ochplanen är att fortsätta ge ut ett nyhetsbrev cirka två gånger per år'

Sqlrelsen bedömer att måIet dr uppfyllt i förhållqnde till de fördndrade förutsättningarna'

1.5.2 Mål för finan§ierade insatser

- Ökad samverkan mellan proiektets/insatsens aktuella parter efter avslutat
projekt/insat§.

Kommentar: tJtiftän rapportering och uppföljning i insatsernas styrgruppsmöten har det

under året framgått att parternas samverkan har ökats, då insatserna bland annatlett till
utvecklande av rutiner iom har implementerats i verksamheterna efter avslutad insats'

Styrelsen bedömer attmålet är uppfyllt.

- B0 yo av de totala uppsatta måten ska uppnås'

Kommentar: Utiftän rapportering vid insatsernas styrgrupper samt slutrapporter från de

insatser/projekt som 
",rilut"tt, 

framko-mer det att det endast är 3 mål som inte upp8/llts av

totalt 18 måI.

Styrelsen bcdömer an målel (ir uppfullt.

1.5.3 Finansiella mål
DetäIViktigtattförbundetharengodekonomiskhushållningochattdetfinnsmedelkvarvid
åretss]utforeventuel]aoförutseddakostnadel.Godekonomiskhushållninginnebäratt
förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatsema bör motsvara det som

förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om'

- verksamheten ska bedrivas inom den budgetram §om beslutats av styrelsen

Kommentar: Sqrelsen lade i sin budget och verksamhetsplan för 2021 en budget med

underskott. Uniervåren har styrelsen även tagitbeslut om att bevilja J'tterligare ansökningar

för att använda det egna kafitalet, som har blivit alldeles för stort enligt nationella rådets

riktlinjer.

Styrelsen bedömer qtt målet inte uppnåtts, men att det är ett qktivt beslut på grund qv att

minska det egnq kapitatet, för att följa Nqtionella rådets rekommendat[on'

- Överskott av kapital ska följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte

överstiga 207o av intäkterna.
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,(ommerad,"r Eftersom förbundet har byggr upp ett cget l<apilai som ö\rerstiger 200/o av

intäktema, har styrelsen under våren beslutat att bevilja medel till fler ansökningar och då

använda medel från det egna kapitalet, i och med har det har del egna l(apitalet minskat så att
dct inte längre övelsliger 20% av inläktel"na vid årets slut.

Stfrelsen beclönet att i1(ilet hor uppnåtts.

Förbundet ska vara siälvfinansierat genom medlemsavgifter och får inte teckna
lån eller krediter.

,(ominenaori Förbundet har inte tccknat nägra lån eller kreditcr.

Sqrrelsen bedöner ott målet hdr L!ppnåtts.

1.5.4 Målgrupper
De samverkansinsatser som Sam o rdningsforbLrn del linansicrar slia rikta sig till personer i
förvärvsaktiv ålder [16-64 årJ, som air bosalla I TiInrå e]ler Härnosands kommun och som har

behov av samverkande rehabilitering.

1.5,5 Individinriktade insatser

A rb etsn dr kn qd storg et H d I n ö s and
Målgrupp: Individer som är melLan I6-65 år och som äl' i behov av samordnat stöd för att
komma närmarc arbetsmarknaden

Syfter Att skapa en gemensam, slabjl och långsiktlg plattform där samsl,n och samvcrkan kan

utvccl<las.

Övergnpande mål:
Att samvcrkan ska leda till att arbetslösheten hos mälgruppcn sl<a minsl{a

i\,1älbara delmål:
-Att samtliga individel som lar dcl av arbetsmarknadstorgels insatser lär en

upprättad planenng i syfte att bll slälvforsörjande.
-Att deltagarnas självupplevLla anställningsbarhet ska öka.

Extra insdtser till utrikesfödda kvinnor
Målgrupp: Utrikesfödda kvinnor

Sytte: Att förberecla utrikeslbdda kvinnot'på hur det lungerar på elt arbele i Sr er ge. 0r rig.t

behov ttir atr kunna fungela i samhället och på lobb är att bli stärkt j sin självständighet,
l<unna ansvara för sina egna pengar, ha och hirntel'a bank ID, kunna hantera plattformar
kopplade till barnens sl<ola och barnomsorg, lä stöd i<ring h:ilsa InIn

MåI:
-10 kvinnor ska få arställntng.
-25 lsinnor ska kunna logga in med Bank-1D på försiikringskassan och arbetsförlnedlingen
-samtliga kvinnor som rngär i insatsen och som har barn på sl(ola, sl(a ha känneclom om

skolplattForm.

iu\ s
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Hdlsoprojektet
i\'lålglupp: Personer i arbetsför' ålder foll<boklörda i I imr:r ltommun, som på grund av rysisk
och/eller ps],kisk ohälsa har svårighe[er att k]ara av praktik, anställning eller sludier. Irör att
l(unna delta i projektet ska personen ha l{ontakt med en eller flera av projektets samverkande

parler.

Syftei Hälsoprojcktets fbkus på häLsa kornmer atl kunna ge deltagarna ork, motivation och

uthållighet att ta tillvara andt'a insatscr liån proicktets samverkande partcl'. f,rnken är ått
deltagarna i projel(tel såväl teoretiskt och praktiskt sl<a ges moilighet till n)'a l<unskaper inom

fj,r'a livsområden sorr är viktiga for hälsan; Kost, sömn, $ s jsk al(tjvitet, kognjtiva färdigheter'

Mål; Deltagandet i plolektet ger positiva eftekter på hä1san och därigenom också p:l förmågan

till pral(tik, arbetc eller studier.

1.5.6 Strukturövergripande insatsel

Stiirkt sa mverkan och komp etenshöj ande in s qts er
Nlålgruppr Arbctslösa lndivider i åldrarna 16-65 som är bosatta i Timrå komrnun och äi i
bsh6y 6r, samordnade insalser. Dcssa insatser är indjvidcentrerade föl'att deltagarcn sha

l(omnla närmare ett mäl om egen försörining och ett eget upplevt iörbättrat mående

Syftet: Tydliggörå samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöiande insatser' Detta for
alt forbättra del deltagarnära arbetet genom att upprättir en god stl uktur tillsammans som

gynnar deltag;rren och främjal dennes behov och utveckling

Må !:

- KoInmunlkatlonspaket För rva processen ska skapas, skicl<as Lrt till samvel'kanspartners och

därefter tas i bruk
- Gruppcoachningsutbildning
All n:i ett indivjdcentrerat arbetc med deltagarcn och dess behov i centrum

- En LÖK for samverkan ska upprältas
- Öka antalet gemcnsarnma plancringal'j samverkan
- Dellagaren forblir insl<riven hos samve|kallde mynclighet son löljer upp
Alt skapa diaiog kring samverkan.

-.\tl r_olJs oJ, \dmrLrk- "rr4
- Att sl{apa samarbetsfb ner soIn tydliggörs i en LOK.

- Atl tydliggöra l vilken organisatjon insatsen For indivjden bor ske i

SAM
Målgrupp: Pcrsoner med samsjuklighet som både har psyl(isk oh:ilsa och missbrtlksproblem.

Syfter Skapa en tjdhg samordnrng och helhetssyn gällande personer Ined samsjuklighet som

både har ps],kisk ohälsa och missbrlrksproblem. Det linns behov av att finna sInidigare sätt att
samverka mcllan kommunen och regloncn för all öka dcn enskiLdes möjligheter att fungera i

sanhället. lanken i denna tnsats är att skapa en samsyn för dcssa personer och atl öka

förståelsen för varandras möjligheler och kompetens. Insatsen behövs för att incli!'iden inte

ska hamna i kläm samt for alt få biittl'e insatscr och lör att skapa cn fungerande

saInverkansstrLrktuf.

Mål: Att utifrån erfarenheten av samarbetet kring personer med samsjuklighct i fbrm av

SigneIjng av tus.erarc
på varie sidr

Sid a 10ö ,N-
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psykisk ohä1sa och missbrLrl(sproblem utarbeta hållbara rutiner för samarbele mellåIr

IIärnösands kommun och regioncns oppenpsyl<iatri som ska impiemcntcras i respekljve
ol'ganisation.

SIP/SKIP
Målgrupp: InvåDare I Timrå kommun 1B-63 år som illte klarar sin egen fol'sörjning och stiir
iångt frän arbetsmarknaden pga till cxempel somatisk eller psykisk ohälsa, social problematil<

och behover samordnade insatser t'iir atl komma närmare arbctsmarknaden eller till rätt
soclalförsäknng.

Syfte: Atl utveckla en process mellan Socialforvaltningen och bcrörda myndjgheter vad avser

samverkan för mälgt'upper. Ilenna process ska leda till att personer när cn egen hå1ibar

forsorjning via rehabiliteling och egct arbete eller slLldier alternativt \:ia öv1iga

socialforsäknn gssyslemct

Målr
- Andelen genomforda samver'l<ansmöten via modellen S lP sl<a öl(a, minst 3 0 möten per år ska

genomföras.
- Kännedonl och praktisk kunskap om lokala överen skom rrelsel' meLlan region och l<oInmun

ska finnas hos majoriteten av pclsonalen som m ötel' målgrupper hos soclalföl1'allningen och

Premjcare. Via cnl<älundersökning görs ett utgångsläge samt slutredo\.isning
Systematisk uppföljning av övercnskommelser mellan kommun och övriga m]'ndigheter sl(a

iika jamfört mot laslslällt startläge.
- Projel{tet ska ta fram underlag för implementering

Psykiatridag ar
Psykiatrldagarna är ett återkommande arl'angemang sonl syftar till ökad forstäelse för
och kunskap om ps],kisk ohälsa, psykiska sjul(domar och .less l<onsekvenser. Detta är ett
iln'angemang r samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatrivu\en, Barn_ och
ungdomspsyl<iatrin och Rättspsykiatrin iRegion Västernorrland s.lmt Sunds!'alls
Kommun, Brukarradct Västernorrland, Samordningsforbundel i Sundsvall samt

Samordningsförbundet Härnösand Tinlrå.

t!4ål: Bidra till öl<ad forståelse och kunsk.rp lrring psykisk ohälsa, ps.vkisk.l slukdomar och dess

konsekvenser.

1.5.7 UppJöljn ing och resultat för avslutqde individinriktdde insatser

PROJEKT/IN5ATS MALUPPTYLLELSE

NEJ

Arbetsmarkradstorget
Härnösand

dvergripandc proiekunål:

1 Att samYCrk:n ska leda
tilL att arbcrslash€ten hos
milgrxppen ska minskä

i la, måler har uppnår$
Ihar bekräftats a\,
ArbetsiörmedlingenJ.
Detta mål är ctt
övcrgriparde må1, som
fbrvisso är mätbart, n1en

hur slor del av resultatet
som beror Dä sanlvcr-kan
kan intc fastställas

Signcring av juslcråre
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Nlätbara delmål:

1 iltt salntliga lndir.ider

arbersrnarknadstorgels
insatser iår en u|pr'ättad
!lanering i syltc att bli
sjäh,försörlande

2.,ql. dcltagarnas själv
upplcvda anställnirgs

1. l.r Samtliga indir.idcr
soln får/fått insatser i
samverkår h.rr 1åai en
indil'iduclL
handlingsplan.

2.lä. De personer som
hillills har hLrnnit giira en

uppföljande skattnmg är
förhålland(vis ä. Bl: nd

dc fu so11 gtort en

upplaljarde skaitnnrg
har salntliga ökrr sin

anslälLninssb.rhei

Extra insatser till
uuikesfödda kvinnor

l. l0 k nnorska rä

2 25 k!lnnor skå kunna
logga in pa Bank id p:i
iars:ikringsk.ssnn ol]h

arlrrtslir rnredlingcn

3. Salntli:n l-f irmor som har
ba.n på skoLa ska na

1.Ja 16 klinnor har lålt
anställning.

3.la, alla h:r r lått

2. Nej, hittills ar det
1,r kr.innor soln kan

sjnh'a.

1.5.8 Uppföljning och resultat för avslutade strukturövergripande insatser

PROJEKT/tNSATS

1. Ja. Kommunikatione
pel<ete1 har nitl nl hll
aktuälis,rranic s..m'
r,erkansLrårter sa t
interna komnmnala
enheter som:rrbelar
mcd målsruppcn sorn:ir
i beho!:r! !,:r:L in-(atser.

2. la. Arbetsniarknads-
handledama har under
årct slutlörl.n grupp
coa.hningsutbildning
inom vc.Itygct och
metoden Biologdesign.
Bådc AVH ocli
dclrågarna som lått gå

denna gruppcoaching är
myckci posrLrva lill
meroden och rcsullatct
som .lel kambfingar

3.la, dock eltarbele
som kontinuerligt
lör:indras jämtc

1 Konlmunikationspakcl Lr
n!,a processen ska si(åfas,
skirkas Lrt till samv.rkans-

f:rmers o.h därciter'Las i

3 Att n, ettrndil,id.cntrerat
arbete rned dcltaga.en och

dess bchov i cer)lrLnn.

2.Gruf pcoal:hningsutbildning

Stärlrt samverkar
och
kompetenshöjande
insatser

Sigfcflng äv iustlrarc
sida 12
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.t. ln l0K lö. san!,erkan sk.

5. Ök.1 anralcr gcmensamma
plancringar r samverkan

6. Delt.learcn iörb1ir
msknven h0s saml'erkandc
mJl1digher sonl löljcr upp

7. Att skapa dialog luing

dellagarna Ellar'bets
säll och slrulrlrr är säll
dar individen, som !.i
finns för, :ir den sorn
slyr sina behov och li
slöllar längs \.ägcn Ined
de insatser som önskas

5 la. tn uod slnLkluf
I:r lagts genom

p.l{etet och darmed
filr.nklar, och lörbättrat,

plancdngar

6 la,l.lr'ls I g.unden
in,ns er r,ilia hos:111a

saml crk.n(lc pa.tr-f

komnrLrnik.lion liirh^
rncd bland!t resuliat
Det är mskdl'nirgen
\_o m rralit srrafsst men
etter diskussioner
mcllan partcr srr !:
nroiLgheier rll
iörbättring soIn !i
,ortsatt a.bernr' f,idale
!å ldr att nå n1åLct

7.Ia. En nyciict god
start har glor!s och de!
är eft ständigr
utvecklande mii. Dock
ar aiLa sam\'erkans
pallcr öppna tilltucd
beck, ldrbätlring och
rillsammansarbelc
v:rfä goda di.rloger
håL1s

8.Ia, Sarm'erkansytan
Iir rrn.ler )rcr lramsr
llarit digitalutifrån
pandemin vilkel
lungerat bra undcr
omständigheterra

4 Nej, men viljan och

irlånen på en LÖK
flnns och cn dialog har
förts ur)der'2021
rnellan
sanlverkansparterna i
er planering onl atl
der sha upprättas år
2422_
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9 rlft skapa sanlarbelslornrer
som Edliggörs i ef LÖK

10. Att §'dliggöra ivilken
orgamsation rnsatsen lii.
indi/iden bör skc i

10 Ja, dclvls. Arbetet ar
på m)cket god \'äg
genom både intcrn och

extcrn l(ommunikatior

9. Nej Samlal har
påLrörlats orn cn LOK
mcn dcn är ej :1nnu

skriven. Dockharflcra
samtallörts k.ing
samarb-atslormer och
derås Idljgginande

SAM l \tr uiifrin erterenhctcn av
san1arlretel krinq Iersoner
med s.nisjulriighet i for]n år'

missbn:ksproblem utarbeta
harllbara rulincr lor

Häfl1ösan.ls komnur och
regioncns öpf enpsykialri
som ska Lmplerncnrcras i

respektirrc orqanrs.rhon

l.la. Ekonomi oclr
l{Lxer cnhelen har

öDpenps!kialrislre moti.
h ttål h:,llbara rutincr
sorn impLeme!lteras j

rcspeklive organisation

lillänrpas ären eller trro
jektets slLrt Små änd'
nngar ikontakl)tor och
förhållnmgssätt har
skapat bättre filrLrl
siltlnin!ar iör arbctc.

PsykiaEidagar 1 Bidra lill ökad lorst:ielse
orh kunskap kring ps l<jsk

ohälsa, psykiska sjui(domar
och dcss konsehvenser

1. Ps],kiarridagarna
gcnon1fordes unde:
2021i di-sital lorm och
sändcs 1'ia l(]utrtre Det
i ar ce 25 00 antal
r.isrnigar und.!'de $:
dagar lore-l:isninga: na
pågick. \,.ra! 1100
unika rittare. Under
lnreläsningarna slällde
dcltagarna :kli! t ir'agor

Förelisn ruåma låg

eller sandningcn kvar
påYoutube i tr':i leckor,
sl de som inlc kundc
d.lta i ii|csändninqen
hade möjLighcr all sc

signernrg.vluslerare
I\ Sida 14
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1.5.9 Balanskravsresultat

Bqlqnskravsresultatet berdknas enligt följ qnde:

= Årets resultat enligt resultaträkninBen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmö jlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöilighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
= Balanskravsresultat

Not 2427

-664
0
0
0
0
0
-664

7.6, Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Härnösal1d Timrå har ingen egen anstäIld personal och har därför inga
egna avsättningar för pension. Verkstäilande tjänsteman och ekonomtjänst köps avTimrå
kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar löner och lönebikostnader, inräknat
pensioner.

2. Resultaträkning

Resultaträkning
Belopp i kr. 2420

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskdvningar
Verksamhetens resultat
Finansiella inläkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Årets resultat

2

3

3 751

0
,664

0

0
-664

0

-66+

3 754
-3 296

0

458
0
0

458
0

458

Signering av jr sierare
påvarje sida
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3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr. 2027-12-31 2A2A 12 31Not

Tillgångar

0msättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

Summa omsätlningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Åaets resultat
Öwigt eget kapital

Avsättning
Skulder

KortfristiBa skulde. 5

Summa eget kapital, avsättnirtgar och skulder

Ansvarsförbindelser

165
2181
2 346

2 3+6

B4
2 018
2142

2102

-66.1

1t]:JE

L 972

2 3+6

0

458
sB0

1 064

2 702

0

Signering a!, tuslerare
pil vårte sida
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4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr 202L 2020

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskninB kortfristiga skulder
Kassaflöde fTån den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets bö.jan
Likvida medel vid åfets slut

5. Driftredovisning

-661
0

-664

-81

761
2 018
2182

0

458

725
521
649

7 to1
911

2 018

Udall
2021

Budget
202L

A\'1-ikels

2021

utfäIl
2020

Belopp tkr Inäkt Kostnad Nefto Nefto+ Uffall-
Budget
netto

Intiikt Kostnad

Bidråg 3 754 0 3 751 3154 0 3 75,1 0

Projekt 0 -3 481 -3 053 ,+31 0 2 319 2 3.r9
lnhvrd Dersonal 0 -804 -804 -800 I 0 -422 422
Stvr€hearvod€ 0 t5 t5 60 -15 0 84 -84

0 ,23 -23 -25 2 0 -23 23

Övrlqt 0 43 11 0 48

3 754 4 418 664 ,227 111 3 754 -3 296 458

'Anges netto eller brutto ulilrån hur budgeten har beslutats.

Signeringavjustcrarc
på varje sida >':iw



6. Noter

Not 1, RedovisningsPrinciper
Årsredovisningen äritillampliga delarupprättad i enlighet med LaB [2018:597] om l(ommunal

bokföring och iedovisning samt rekommendationer från Rådetför kommunal redovisning. vissa

anpassningar har gjofis till Finsams verk§åmhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter
2027 2420

Ddftbidrugfrån staten
Driftbidrag från Timd kommun
Driftbidrag från Härnösands kommun
Driftbidrugftån region
Summa

Not 3. Verksamhetens kostnader

1877
469
469
939

3 75+

2421

latT
469
469
939

3 754

2020

,qrbetsmarknadslorget TLmrå

All bryta mbnster
Nya!lii da kvrrtnor till arbele
St:irkt samverkan och kompetcnshöjande insätscr

SAX,1, Hiirnösand
Hälsoproiektet
Arbetsmarlrnadstorget Härnasand
Insatser För utrikcslödda l«'rnnor
S] P/SKIP
Insaaskataloger)
lnsatscl fbr förbundslltedlemmars personaL

Psykråt clagar
Summa insatser
Stl'reise
Kansli
Ör,riga kostnader

Summa Kostnader

Not 4. Fordringar

0

0

0

850
650
522
793
200
310
729

0

31-)

3 +84
73

804
55

4 4lB

500
500
200

0

0
560
540

0

0
0

19
0

2 379
B4

822
71

3 296

2027 12 37 2024 12 3t

Momsfordrun

Not 5. Kortfristiga skulder

165

202L-72-31

B4

202A-72-31

Lcverantörsskulder
UpplLrpna kostnader

7 737
24L

996
67
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N> Sid a 18

4 \t ,w-
^, 

I §



7. S§relsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild avverksamhetens resuitat samt
kostnader, intäkter och förbundets el<onomiska stäl1nin8

[Då varje ledamot sitter på person]igt mandat ska de inte sk va under i egenskap av
representant för en m,'ndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.J

loll'03 lt i,,^'.'

Za-
N a m n fö rtydljga nd e

Ordförande lvrns Kerrpe
Namnförtydligande N tnc\ !k\Ub{Y9
Vice ordföran.le

U (r-,
I t1L-)tJt, -1a+,4,.

Narrnför{dligande *rru,. Surna- n o
Ledamot

Bilagor
1. Slutf.l p ort fiån insats en " SAM'
2 Sluirappofl a in insatscn ",qrbetsm.rrknadstorg HärniisanC'
3 Slutrapport lrån insatsen 'Extra insatscr till utl.ikesfödda k\ rnnor"

4 Slutreppo11irån ir)satsen " Stärkt sa mverkn n och kompel€nshöland. insatscr"

NamnFortydligande
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 Kommunstyrelsen 

 

Årsrapport barnkonventionen 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att lägga rapporten Årsrapport 2021 - Barnrättsarbete i Härnösands 
Kommun till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 

Barnkonventionen blev genom riksdagsbeslut svensk lag den 1 januari år 
2020. Den har samma status och värde som annan lagstiftning och har 

företräde framför förordningar, föreskrifter, rekommendationer och riktlinjer . 

Barnkonventionen har så kallad vertikal verkan vilket innebär att det som 
regleras i lagen är det allmännas ansvar gentemot de människor som i dagligt 

tal kallas för barn. Härnösands kommun har, precis som all annan offentlig 
verksamhet, ansvar för att förverkliga barns rättigheter inom ramarna för sin 

rådighet. 

I och med att lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter träde i kraft, tog Härnösands kommun fram en 

handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen. 
Handlingsplanen och genomförandestrategin ska följas upp i en årlig rapport. 

Bifogad rapport är den andra rapporten om Härnösands kommuns 
barnrättsarbete sedan barnkonventionen blev lag. 

Årsrapporten för 2021 fokuserar främst på uppföljning av Härnösands 

kommuns handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med 
Barnkonventionen.  

I Härnösands kommun påbörjades en kommunövergripande implementer ing 
av barnkonventionen under 2019. Mellan 1 juni år 2020 och 14 januari 2022 
var det demokratiutvecklaren på kommunledningskontoret som hade 

uppdraget att stödja förvaltningarna i implementeringen av barnkonventionen. 
Varje förvaltning och bolag har ansvar för att lagen följs inom de egna 

verksamheterna.  

Genom att följa svensk lag generellt kan det antas att Härnösands kommun i 
dagsläget lever upp till barnkonventionens minimikrav. Samtliga 

förvaltningar har verksamhet och projekt som direkt berör barn. På vilket sätt 
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barn berörs och i vilken utsträckning är olika från förvaltning till förvaltning, 
och från verksamhet till verksamhet. Ett övergripande barnrättsperspektiv, i 

enlighet med det övergripande målet i handlingsplanen, finns i dagsläget inte 
i Härnösands kommun. 

Socialt perspektiv 

Rapporten förmedlar kunskap och insikter om barnrättsarbetet i Härnösands 
kommun, vilket i förlängningen ger förutsättningar för att åtgärda brister i 

barnrättsarbetet och att nå det kommunövergripande målet nummer 5. 
Beslutet att lägga rapporten till handlingarna ger i sig självt ingen effekt ur 

ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon effekt ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet får inga konsekvenser för kommunens nuvarande budget eller 
kommuninvånarnas ekonomi. 

Rapporten förmedlar kunskap om barnkonventionen som lag. Kunskap om 

barnkonventionen som rättsligt dokument är en förutsättning för att den ska 
kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Beslutet att lägga rapporten till 

handlingarna får i sig självt inga juridiska konsekvenser eller ger någon 
följdverkan på kommunens styrdokument.   

Beslutsunderlag 

Handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen 
(2020). Kommunstyrelseförvaltningen, Härnösands kommun. 

Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
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1  Inledning 

 

I Härnösands kommuns handlingsplan och genomförandestrategi för barn-
rättsarbetet fastställs det att: 

- Uppföljning av handlingsplanen, barnrättsarbetet och efterlevnaden 
av barnkonventionen genomförs av kommunkansliet och samman-
ställs i en årlig rapport. (s.4) 

Detta är den andra årsrapporten sedan Konventionen om barnets rättigheter 
inkorporerades i svensk lag den 1 januari 2020. Årsrapport för 2020 redovi-

sades för Kommunfullmäktige den 7 april 2021. 

Årsrapport 2021 fokuserar främst på uppföljning av Härnösands kommuns 
handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med Barnkonventionen.  

Kontakterna med förvaltningarna har skett genom en arbetsgrupp 
som kontinuerligt har samlats för att stämma av hur arbetet går 

inom de olika   ’förvaltningarna. Avstämningarna har skett cirka två 
gånger per termin. Gruppen har, förutom av dåvarande demokratiut-
vecklaren Clara Lebedinski Arfvidson, bestått av: Helene Bränd-

ström (SOC), Thomas Jenssen (SAM), Eva Claesson (SKOL), In-
grid Nilsson (ALF) samt Uno Jonsson (KSF). 

Demokratiutvecklaren har under året representerat kommunen i ett flertal 
nätverk både regionalt och nationellt, t ex Rättighetsnätverket och Barnrätts-
nätverket som leds av Länsstyrelsen i Västernorrland samt SKR:s Medbor-

gardialog och Barnrättsnätverk. 
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2 Uppföljning av handlingsplanen  

Syftet med handlingsplanen är att förverkliga FN:s barnkonvention i Härnö-

sands kommun där ett barnperspektiv genomsyrar kommunens verksam-
heter. Med barnperspektiv menas ett synsätt där barnets bästa är ledande i 

planering, beslut och utförande på alla nivåer i kommunens organisation.  

Målgrupp för planen är medarbetare i Härnösands kommun. Handlingspla-
nen fungerar som ett styrdokument där alla verksamheter har ett ansvar för 

att tillämpa Barnkonventionen inom ramen för sitt uppdrag.  

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. Den innehål-

ler 54 artiklar och tre fakultativa protokoll, som alla är lika viktiga och som 
bildar en helhet. Artikel 2,3,6 och 12 är så kallade huvudprinciper och ska 
användas i tolkningen av de andra artiklarna. Utöver huvudprinciperna är ar-

tiklarna 4 och 42 särskilt viktiga för oss i kommunen. De innebär att vi ska 
göra allt vi kan för att genomföra barnkonventionen och att se till att alla 

barn och vuxna känner till innehållet i konventionen.  

Handlingsplanen anger också ansvarsfördelning för genomförandet. Genom-
förandet ska ske på kort och lång sikt. Organisationen måste ha en gemen-

sam grund att utgå ifrån, och varje förvaltning/bolag och dess olika inrikt-
ningar ska beaktas. 

Varje verksamhet ska kunna beskriva hur man bedriver barnrättsarbete enligt 
barnets perspektiv och barnperspektivet.  

 Samtliga medarbetare, chefer och politiker i Härnösands kommun an-

svarar för att de beslut som tas och det arbete som genomförs beaktar 
barnens rättigheter.  

 Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande ansvar för sam-

ordning, kompetensutvecklingsinsatser och uppföljning. 

 Varje förvaltning och bolag har ansvar för genomförandet i den egna 

verksamheten.  

 Politiker och förvaltnings-/bolagsledning hålls informerade om hur 
arbetet fortlöper 

2.1 Övergripande mål  

Det övergripande målet med handlingsplanen är att skapa en struk-

tur som ger förutsättningar för att bedriva ett långsiktigt barnrättsar-
bete och att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som 

rör dem. 

2.1.1  Status för det övergripande målet 

Härnösands kommun har i dagsläget ingen struktur som ger förutsätt-
ningar för   ett långsiktigt barnrättsarbete. Barn har möjlighet att vara 

delaktiga i frågor som rör dem hos enskilda avdelningar och en-
heter, men en kommunövergripande systematik i arbetet med barns 

delaktighet finns i dagsläget inte. Ett kommunövergripande imple-
menteringsarbete med fokus att uppnå det övergripande målet fort-
går. 
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2.2 Delmål 1: Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen 

och hur den ska tillämpas 

 

Aktivitet: Utbildningsinsats skapas och genomförs med alla chefer i 

kommunen. Samma utbildning genomförs av respektive chef i alla 
verksamheter.  

2.2.1 Status för delmål 1  

Arbetet med aktiviteten i delmål 1 är pågående och fortsätter under 2022. 

 

Under 2021 erbjöds alla chefer att delta i Barnombudsmannens digi-
tala grundutbildning om Barnkonventionen. Utbildningen genom-

fördes av dåvarande demokratiutvecklare Clara Lebedinski Arfvid-
son.  

Förvaltningarna har sedan rekommenderats att genomföra  

Barnombudsmannens digitala grundutbildning med medarbetarna på 
enheterna. Delarna som har rekommenderats är ”Barnkonventionen 

på 15 minuter”, ”Ansvar för genomförande”, ”Grundprinciperna”. 
Utbildningarna har kompletterats med reflektionsfrågor och Barn-

ombudsmannens egna diskussionsfrågor. 

 

Barnombudsmannens digitala grundutbildning om Barnkonvent-
ionen finns på webben: 

https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om- 
barnkonventionen/webbutbildning-om-barnkonventionen/ 

 

Arbetslivsförvaltningen har genomfört utbildningen på egen hand. 
Därav finns ingen dokumentation kring hur många tillfällen de har 
haft eller hur många de har utbildat.  

Socialförvaltningen har haft utbildningsinsatser för IFO år 2019, 
dock har de inte haft den utbildning som nu rekommenderas. För-
valtningen har fått utbildningsmaterialet och gör utbildningen när 
läget tillåter. 

De enheter från Samhällsförvaltningen som har gjort utbildningen 
har haft stöd från tidigare demokratiutvecklare.  

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört utbildningen med stöd 
av tidigare demokratiutvecklare eller utbildande bibliotekspedagog. 

Upphandlingsenheten har haft en egen workshop under 2021.  

 

Förvaltning Antal utbildningar Antal utbil-

dade totalt 

  Kommunstyrelseförvaltningen 8 76 

https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-
https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-barnkonventionen/webbutbildning-om-barnkonventionen/
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Arbetslivsförvaltningen -* -* 

Samhällsförvaltningen 4 43 

Socialförvaltningen 0 -* 

Skolförvaltningen 0 0 

Totalt 12 119 

 

Under 2022 kommer alla förvaltningar att erbjudas fler utbildnings-
tillfällen. Utbildningen kommer att hållas av en bibliotekspedagog 

från biblioteket. Varje förvaltning och enhet ansvarar för att medar-
betarna deltar i denna utbildning. 

För att barnkonventionen ska få det genomslag som lagstiftaren av-
såg behöver även kommunens politiker utbildas i konventionen och 

hur den      fungerar som lag. Detta planeras att genomföras under hös-
ten 2022 och våren 2023.  

Samhällsnämnden fick en dragning om konventionen 18 november 
2021. Fokus låg då på artikel 3 och vad målstadganden innebär. 

 

2.3 Delmål 2: Utvecklade verksamhetsnära strukturer för att leva upp 
till barnkonventionen 

 

Aktivitet: Kartläggning för förståelse av nuläge och vad som behö-

ver utvecklas i verksamheten. För ändamålet skapas en kartlägg-
ningsmall   att användas av alla chefer i respektive verksamhet. 

 

Aktivitet: Respektive förvaltning/bolag omsätter behovet av ut-
vecklingsinsatser och resurser i verksamhetsplanen. 

2.3.1 Status för delmål 2 

Arbetet med aktiviteterna för delmål 2 är avslutat för samordnings-

funktionens del.  

 

Förvaltningarna har blivit rekommenderade att använda 

Barnombudsmannens kartläggningsmallar:  

Kartläggningsmall – Leva upp till grundprinciperna 

https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och- 
regioner/metoder-och-verktyg/kartlaggningstest-2-leva-upp-till- 
grundprinciperna/ 

samt Kartläggningsmall – Förutsättningar för att genomföra barnkonvent-
ionen 

https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och- reg-
ioner/metoder-och-verktyg/kartlaggningstest-1-forutsattningar- for-att- ge-
nomfora-barnkonventionen/ 

https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och-
https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och-regioner/metoder-och-verktyg/kartlaggningstest-2-leva-upp-till-grundprinciperna/
https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och-regioner/metoder-och-verktyg/kartlaggningstest-2-leva-upp-till-grundprinciperna/
https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och-
https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och-regioner/metoder-och-verktyg/kartlaggningstest-1-forutsattningar-for-att-genomfora-barnkonventionen/
https://barnrattsresan.barnombudsmannen.se/for-kommuner-och-regioner/metoder-och-verktyg/kartlaggningstest-1-forutsattningar-for-att-genomfora-barnkonventionen/


Härnösands kommun 
Datum 

2022-05-16 
  

  
Sida 

7(11) 
 

 
 

 

2.4 Delmål 3: Barn är delaktiga i beslut som berör dem 

 

Aktivitet: Barn ska få kunskaper om sina rättigheter och vad de in-
nebär i praktiken. Personal inom Socialförvaltningen och Skolför-

valtningen som arbetar med barn spelar en särskilt viktig roll i att 
bidra till barnens kunskaper om sina rättigheter. Kartläggning av 

kunskapsinsatser för barn ska genomföras och aktiviteter som höjer 
kunskapen planeras. 

 

Aktivitet: Ungdomsfullmäktige etableras som ett forum för ungdo-
mar att delta och bidra i beslutsprocess i kommunen. 

2.4.1 Status för delmål 3 

Arbetet med aktivitet 1 i delmål 3 är inte påbörjad.  

Arbetet med aktivitet 2 i delmål 3 pågår under 2022. 

 

Någon kartläggning av kunskapsinsatserna för barn har ännu inte 
påbörjats.   Det är oklart var ansvaret för en sådan kartläggning lig-
ger, om förvaltningarna själva ska göra kartläggningen eller om den 

ska den göras av någon samordningsfunktion. 

 
Under 2022 pågår ett ungdomsdemokratiprojekt med utgångspunkt i att för-

stärka ungas demokratiska rättigheter och skapa konkreta möjligheter för att 
uppfylla ungdomspolitikens mål. Syftet med projektet är att ge förslag på hur 
Härnösands kommun ska kunna arbeta proaktivt, strategiskt och med ade-

kvata resurser för att förverkliga ungdomars möjlighet att ge uttryck för sina 
åsikter och sitt engagemang. I projektet ingår således även att titta på ett 

Ungdomsfullmäktige som ett alternativ för ungdomar att kunna bidra i be-
slutsprocessen i kommunen. 

2.5 Delmål 4: Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som 

fattas 

 

Aktivitet: Ett barnrättsbaserat beslutsunderlag ska användas och föl-
jas upp i beslut som berör barn. För ändamålet skapas en checklista 

inför beslut att användas som stöd. 

 

Aktivitet: Den mall för tjänsteskrivelser som idag finns i ärende och 
dokumenthanteringssystemet ska användas. I det sociala perspekti-
vet ska barnperspektivet särskilt behandlas. Det ska tydligt framgå i 

underlag till beslut att vi har tagit hänsyn till barnperspektivet i för-
slag till beslut. 

2.5.1 Status för delmål 4 

Arbetet med aktiviteterna i delmål 4 är pågående och fortsätter under 2022. 
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En mall för barnkonsekvensanalys BKA har tagits fram av tidigare 
demokratiutvecklare Clara Lebedinski Arfvidson. En referensgrupp 
har varit behjälpliga i framtagandet av barnkonsekvensanalysen: 

Mari Persson, Annika Lill och Gunbritt Marklund (ALF), Hanna 
Krämmer och Ulrika Olsson (SAM), Pia Liljeström och Karl Brunn 

(SKOL), Helene Brändström (SOC) samt Ina Lindström Skandevall 
och Anna Bostedt (KLK). 

Analysen ska göras inför varje nämndbeslut som rör barn. Mallen är 
förvaltningsövergripande och ska bifogas till tjänsteskrivelserna i 

ärenden som rör barn. Mallen har även anpassats för att kunna an-
vändas vid verksamhetsbeslut.     

Återstår insats att presentera de nya mallarna för barnkonsekvensa-
nalys och mallen för utredning av barnets bästa för kommunens 
handläggare. Mallarna finns i EDP Vision och i Word-mallarna och 
kan användas redan nu av handläggarna på respektive förvaltning.  
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3 Vägledning 

 

En vägledning för tillämpning av barnkonventionen har tagits fram 
på begäran av förvaltningarna. Bilaga 1. 

I vägledningen finns de fyra grundprinciperna beskrivna mer 
ingående och tips på hur verksamheterna kan arbeta med 
dem. Även hur barnkonventionen bör tolkas och tillämpas en-

ligt folkrättens tolkningsregler beskrivs kort, samt en mer in-
gående beskrivning av hur en kan utreda barnets bästa och 

hur det är tänkt att mallen för barnkonsekvensanalys ska an-
vändas finns med.  
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4 Ungdomsenkät 

 

Under 2021 deltog inte Härnösands kommun i Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor MUCF:s enkät Lokal uppföljning av ungdomspoli-

tiken LUPP. Kommunen bör ha ett tydligt syfte med att samla in uppgifter 
om sina medborgare. För att klarlägga vad kommunens behov av informat-
ion om sina unga medborgare är, behöver det utredas vad syftet är för att 

samla in information om ungdomar, och om en redan befintlig informations-
insamling görs via exempelvis enkäter, samt om det då är tillräcklig inform-

ation som samlas in i förhållande till behovet eller om det finns luckor som 
då motiverar att vi deltar i nästa LUPP-enkät. 
 

I november 2021 startades ett ungdomsdemokratiprojekt med utgångspunkt i 
att förstärka ungas demokratiska rättigheter och skapa konkreta möjligheter 

för att uppfylla ungdomspolitikens mål. Syftet med projektet är att ge förslag 
på hur Härnösands kommun ska kunna arbeta proaktivt, strategiskt och med 
adekvata resurser för att förverkliga ungdomars möjlighet att ge uttryck för 

sina åsikter och sitt engagemang. I nuläget utförs en förstudie som tittar på 
flera alternativ när det kommer till ungas medbestämmande och genomfö-

randet av ungdomsenkäter. Projektet beräknas att avslutas den 31 oktober 
2022. 
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5 Bilagor 

5.1 En vägledning till barnkonventionen Bilaga 1 
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Barnkonventionen 
och dess metod

Barnkonventionen är en av nio konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den 1 januari 
2020 inkorporerades FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 1 – 42, i svensk lag (SFS 
2018:1197). Artiklarna i barnkonventionen rör samtliga rättighetskategorier: medborgerliga, 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Sedan tidigare finns 
Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna inkorporerad 
i svensk grundlag (RF 2 kap 19 §).

Barnkonventionen har vertikal 
verkan. Det innebär att det som 
regleras i lagen är det allmännas 
ansvar gentemot de människor som 
vi i dagligt tal kallar för barn. 

Enligt barnkonventionen är vi 
barn till den dag vi fyller 18 år.  
All offentlig verksamhet i Sverige 
ska förhålla sig till och följa 
barnkonventionen. Tjänstemän, 
politiker och övrig personal inom 
offentlig förvaltning har ansvar 
att se till att barn kan utnyttja 
sina rättigheter i enlighet med 
konventionens ändamål och syfte. 
Barnet är alltså rättighetsbärare 
och vi som arbetar inom offentlig 
förvaltning är ansvarsbärare.

När barnkonventionen 
inkorporerades i svensk lag fick den 
genast samma status som annan 
lagstiftning. Endast grundlagen står 
över barnkonventionen i den svenska 
normhierarkin. Konventionen har 
alltså företräde framför förordningar, 
föreskrifter, rekommendationer och 
riktlinjer, och samma värde som 
annan lagstiftning.

Nu när barnkonventionen har 
inkorporerats i svensk lag har 

den alltså fått en starkare formell 
ställning än vad den hade tidigare då 
den var ratificerad. En förhoppning 
som lagstiftaren har är att detta ska 
leda till att barnets rättigheter ska 
få stärkt reell ställning, alltså att 
det allmänna ska börja arbeta med 
att uppfylla barnets rättigheter i 
praktiken.

BARNRÄTTSPERSPEKTIV

Barnkonventionen bygger 
på ett barnrättsperspektiv. 
Barnrättsperspektivet kan beskrivas 
som en metod vilken baseras 
på barnkonventionens artiklar. 
Barnombudsmannen menar att man 
måste ha tagit hänsyn till och utrett 
barnkonventionens grundartiklar (2, 
3, 6 och 12) för att en miniminivå av 
barnrättsperspektivet ska anses vara 
uppnått.1  Verksamheten ska alltså 
arbeta aktivt för att inget barn ska 
diskrimineras (artikel 2), att alla barn 
ska få sitt bästa beaktat (artikel 3), 
att alla barn ska kunna leva, överleva 
och utvecklas (artikel 6) och att alla 
barn ska ha möjlighet att höras och 
bli hörda(artikel12). 

Barnrättsperspektivet innebär också 
att barnet ska ha rätt att agera och 
kräva sina rättigheter, och inte endast 
vara en passiv mottagare av det 
skydd och omvårdnad som familjen 
och samhället ska ge den. I dagsläget 
har barn dock ingen möjlighet att 

inkräva sina rättigheter i Sverige, 
eftersom barn inte har rättshabilitet 
eller rösträtt.2 Det vilar alltså ett 
extra stort ansvar på det allmänna 
att tillämpa barnkonventionen på ett 
klokt och riktigt sätt, eftersom den 
medborgargrupp som konventionen 
är tänkt att skydda har få möjligheter 
att säga ifrån om något blir fel.

Barnkonventionen är, som det 
brukar uttryckas, ”hel och odelbar". 
Med detta menas att rättigheterna 
inte ska läsas var och en för sig, 
utan tillsammans. Konventionen 
innehåller flera olika rättigheter 
och rättsområden: medborgerliga, 
politiska, sociala, ekonomiska 
och kulturella rättigheter, samt 
humanitär rätt och flyktingrätt. 
Idén med detta är att barnet ska få 
sina rättigheter tillgodosedda i den 
situation hen befinner sig i och inte 
ska behöva rätta sig efter flera olika 
rättsområden.3

I tillämpningen kan detta dock 
bli lite rörigt. Barnkonventionen 
uttrycker inte problemen eller 
frågorna som rättsliga problem, 
utan som sociala. Detta gör att 
barnkonventionen inte endast 
tillämpas med juridisk metod, utan 
även genom exempelvis politiska 
beslut och etiska överväganden. 
Detta kan utgöra en utmaning för 
den som ska göra en objektiv och 
saklig prövning i ett ärende, eftersom 
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barnkonventionen inte ger någon 
tydlig guidning i hur problemet 
ska lösas, utan beskriver vad det 
allmänna ska tillförsäkra barnet eller 
avstå från att göra mot barnet. 4

Att arbeta aktivt för barns rättigheter 
och att tillämpa barnkonventionen 
innebär alltså inte att du arbetar 
med en specifik fråga eller 
tillämpar lagstiftning inom ett 
specifikt rättsområde, utan att du 
arbetar med den mängd av olika 
sociala frågor och problem som 
ryms inom barnkonventionen: 
diskriminering, delaktighet, 
brottsförebyggande arbete, folkhälsa, 
informationssäkerhet, jämlikhet etc.

Förutom barnrättsperspektivet 
brukar man tala om två andra 
perspektiv som genomsyrar 
barnkonventionen: barnets 
perspektiv och barnperspektiv.

BARNETS PERSPEKTIV

Barnets perspektiv är ”det som 
förmedlas av barn själva och handlar 
om varje enskilt barns uttryck, 
perspektiv och erfarenheter”.5 För 
att få veta vad barnets perspektiv 
är behöver barnet få tillfälle att få 
berätta om det. Precis som hos alla 

människor, kan ett barns perspektiv 
förändras över tid och behöver inte 
vara hugget i sten. En person som är 
17 år kanske inte tycker och känner 
samma saker som hen gjorde när hen 
var 8 år, eller så gör hen det – det 
går inte att veta utan att ha lyssnat 
på vad barnet har att säga vid olika 
tidpunkter.

Barnets perspektiv är starkt 
kopplat till artikel 3 och 12 i 
barnkonventionen. Att säkerställa att 
barnets perspektiv får utrymme och 
tas till vara är alltså en förutsättning 
för att ett barnrättsperspektiv ska 
anses vara uppfyllt.

BARNPERSPEKTIV

Barnperspektivet är det övergripande 
perspektivet, som innefattar både 
kunskap om barnets egen vilja 
(barnets perspektiv), kunskap om 
vad som anses relevant för barn ur 
ett forskningsperspektiv, kunskap om 
lagar, regler och mål som relaterar till 
barn. Ett barnperspektiv utgörs alltså 
av den samlade kunskap som finns 
om barn vid ett givet tillfälle.

Även den vuxnas egna föreställningar 
och åsikter om barn ingår i 
barnperspektivet. En vuxen persons 

barnperspektiv är beroende av 
den vuxnas egna erfarenheter av 
barndomen, samt samhälleliga och 
personliga värderingar.6  Det kan vara 
bra att tänka igenom vilka attityder 
och känslor du har om barndomen 
och barn innan du sätter igång och 
arbetar med barnkonventionen. Hur 
du relaterar till din egen barndom 
och till barn (både dina egna och 
andras) får konsekvenser för vilka 
beslut du kommer att fatta i ärenden 
som rör barn. 

För att ett barnperspektiv ska vara 
användbart och relevant är det 
viktigt att alla delar finns med och 
tas hänsyn till. Om du skulle anlägga 
ett barnperspektiv på något, utan 
att ha klart för dig vad barnets 
perspektiv på frågan är, försvinner 
två viktiga kärnkomponenter ur 
barnkonventionens metod (artikel 
3 och 12) – och då går det inte att 
hävda att du arbetar barnrättsbaserat. 
Likaså behöver barnkonventionen 
ha beaktats för att barnperspektivet 
ska vara fullgott, eftersom den är en 
av våra viktigaste lagar som rör barn 
och beskriver vilka rättigheter som 
finns att ta hänsyn till.

Sammanfattningsvis
 » Inget barnperspektiv utan 

ett barnrättsperspektiv, och 
inget barnrättsperspektiv utan 
barnets perspektiv. De tre olika 
perspektiven hänger ihop och 
utgör snarare olika dimensioner 
än åtskilda perspektiv.

 » Barnrättsperspektivet är det 
perspektiv som barnkonventionen 
ger när den appliceras på en 
fråga. Det utgår från barnets 

rättigheter och den metod 
för problemlösning som 
barnkonventionen ger. 

 » Barnets perspektiv är barnets 
eget perspektiv på en fråga. För 
att veta vad barnets perspektiv 
är på en fråga måste man fråga 
barnet vad hen tycker.

 » Barnperspektivet är det 
övergripande perspektivet. Det 

utgörs av den samlade kunskap 
som finns om barn vid ett givet 
tillfälle. Det innefattar exempelvis 
kunskap om barnets egen vilja 
(barnets perspektiv), kunskap 
om vad som anses relevant för 
barn ur ett forskningsperspektiv, 
kunskap om lagar, regler och 
mål som relaterar till barn 
(barnkonventionen, bland andra).

5



ÖVNING

6

Vad är ditt  
perspektiv på  

barn och  
barndomen?

Nedan följer några diskussionsfrågor som kan göras både enskilt och i grupp. Frågorna 
kan hjälpa er att börja reflektera över er syn på barndomen och på barn. Gör ni frågorna 
i grupp kan det vara värt att tänka på att barndomen är olika för alla. För vissa var och 
är barndomen en problemfri period som var eller är riktigt trevlig. För andra kanske 
barndomen var och är en period av svår utsatthet, full av problem som ska överkommas. 
Det är därför viktigt att diskussionerna sker i en trygg miljö med ett tillåtande samtalsklimat 
och plats för olika erfarenheter. Det är viktigt att en får avstå att dela erfarenheter om sin 
barndom om det känns obekvämt.

 » Nämn tre ord som du tänker på när du hör eller 
läser ordet ”barndom”. Varför tänker du på just 
de orden?

 » På vilket sätt tror du att din egen erfarenhet av 
barndomen påverkar hur du ser på barn idag när 
du är vuxen? 

 » Hur har ditt eget perspektiv på livet förändrats 
över tid, ser du likadant på livet nu som när du 
var exempelvis 15 år gammal?

 » När i livet är människor i allmänhet bäst på att 
fatta kloka beslut?

 » På vilket sätt tror du att människor i din 
generation har haft inflytande över sina liv under 
barndomen?

 » Varför tror du att en del människor tycker att 
barn är jobbiga att ha att göra med?
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Tolkning av barnkonventionen
Även om barnkonventionen numera är svensk lag gäller folkrättsliga tolkningsregler för 
konventionen, eftersom det ursprungligen är ett folkrättsligt dokument. Tolkningsreglerna 
beskrivs i Wienkonventionen, artikel 31, 32 och 33. I den här vägledningen kommer endast 
artikel 31 beskrivas närmare. 

Artikel 32 handlar om 
”supplementära tolkningsregler”, 
alltså hur konventioner ska tolkas 
när artiklarna i sig själva inte räcker 
till för tolkning. Det är osannolikt 
att en sådan situation skulle uppstå i 
kommunal verksamhet.

Artikel 33 i Wienkonventionen 
slår fast att en konvention gäller på 
det språk som parterna (staterna) 
bestyrkt. Med andra ord gäller 
konventionerna på det språk som 
de ursprungligen skrevs på. Vad 
det gäller barnkonventionen har 
den bestyrkts på arabiska, engelska, 
franska, kinesiska, ryska och 
spanska. Dessa språkversioner utgör 
barnkonventionens originaltexter.

När barnkonventionen gjordes till 
svensk lag genom inkorporering 
blev det den engelska och franska 
originaltexten som blev lag. Den 
svenska översättningen ligger som en 
bilaga till lagen (2018:1197). När du 
tillämpar barnkonventionen är det 
naturligt att utgå från den svenska 
översättningen. Originaltexterna blir 
förmodligen aktuella först i mycket 
komplicerade fall där nyanserna i 
språken kan bli avgörande.

Artikel 31 i Wienkonventionen 
beskriver en allmän tolkningsregel 
för folkrätten. Den fastslår att en 
konvention ska tolkas ärligt (in 
good faith) i enlighet med den 
gängse meningen av konventionens 
uttryck sedda i sitt sammanhang 

och mot bakgrund av konventionens 
ändamål och syfte. Den allmänna 
tolkningsregeln sammanlänkar texten, 
sammanhanget och ändamål och syfte.

TEXTEN

Med ”konventionens uttryck” menas 
kort och gott konventionstexten. 
När du ska tolka barnkonventionen 
måste du alltså börja med att läsa vad 
som faktiskt står i barnkonventionen. 
Det finns tyvärr en tendens bland 
människor att utgå från vad de tror 
att det står i barnkonventionen. 
Barnkonventionen är en lag, när du 
tillämpar barnkonventionen ska du 
inte tro att du vet vad som står i den 
– du ska veta vad som står i den. Vet 
du inte så måste du ta reda på vad 
som står i texten genom att läsa den.
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Sammanfattningsvis
 » När du ska tolka barnkonventionen behöver du börja 

med att läsa konventionstexten. Vad säger den? 

 » Tolka sedan texten i enlighet med den allmänna regeln 
om tolkning, alltså ärligt, i enlighet med den gängse 
meningen av konventionens uttryck, sedda i sitt 
sammanhang och mot bakgrund av konventionens 
ändamål och syfte.

 » Om resultatet av din tolkning är tvetydigt, oklart eller 
uppenbart oförnuftigt behöver du be om hjälp. Prata 
med dina kollegor, med kommunens stödfunktioner, 
Sveriges Kommuner och Regioner eller myndigheter 
som kan bidra med kunskap och insikter.

När du läser och tolkar texten ska du 
försöka hitta ”den gängse meningen”. 
Det betyder att du ska läsa texten 
som den står och att du ska tolka 
texten på ett sätt så att även andra 
skulle kunna komma fram till samma 
tolkning. 7  Står det ”banan”, till 
exempel, är det alltså inte tillåtet att 
tolka det som att det står ”äpple”, 
även om du personligen kanske 
tycker bättre om äpplen än bananer. 
Står det däremot ”frukt”, då är det 
förmodligen okej med vilken frukt 
som helst: äpplen, bananer, kiwi eller 
något annat. 

SAMMANHANGET

Barnkonventionen är hel och 
odelbar. Det innebär att de olika 
artiklarna i barnkonventionen 
inte är fristående, utan att de är 
beroende av varandra. Dessutom 
har barnkonventionen en inledning 
– en preambel – och bilagor 
som ingår i barnkonventionens 
sammanhang. Även praxis ingår i 
barnkonventionens sammanhang.

Om du är osäker på hur ett uttryck 
i konventionen ska tolkas, se till 

konventionens helhet – alltså 
till sammanhanget. Om samma 
begrepp återkommer på flera ställen 
i barnkonventionen är ett rimligt 
antagande att begreppet har samma 
betydelse vid samtliga tillfällen. Har 
däremot olika begrepp använts vid 
tillfällen där samma begrepp hade 
kunnat användas kan det tyda på 
att begreppen förutsätts få olika 
betydelse vid tolkning. 8 

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Artikel 31 i Wienkonventionen 
fastslår att konventioner även ska 
tolkas utifrån ”sitt ändamål och syfte”. 
Vad som är barnkonventionens 
ändamål och syfte går att utläsa av 
den helhet som samtliga artiklar 
ger och inledningen (preambeln). 
Artikel 6 kan sägas ge en hint om 
vad syftet med barnkonventionen 
är: att barn ska få leva, överleva 
och utvecklas. Resterande artiklar i 
konventionen beskriver mer detaljerat 
hur överlevnaden och utvecklingen 
bör te sig.

Barnkonventionen innehåller många 
målsättningsartiklar. Det vill säga 

artiklar som anger ett mål som 
ska nås genom en gradvis process.9  
Detta möjliggör en ”dynamisk 
tolkning”. Det innebär att tolkningar 
av barnkonventionen kan skilja sig 
över tid beroende på social, kulturell 
och ekonomisk utveckling i de 
samhällen där den tillämpas.

Artikel 19 är ett exempel på en sådan 
artikel. I den står det bland annat 
att: ”konventionsstaterna ska vidta 
alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, 
administrativa, sociala och 
utbildningsmässiga åtgärder för 
att skydda barnet mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld […]”. 
Barnkonventionen fastslogs år 
1989, det innebär att den är över 
30 år gammal. Vad som ansågs vara 
”lämpliga åtgärder” mot psykiskt och 
fysiskt våld i Sverige år 1989, skiljer 
sig förmodligen från vad som kan 
anses vara ”lämpliga åtgärder” mot 
våld i dagens Sverige. Denna aspekt 
av vad som kan anses lämpligt här 
och nu, behöver du ta med i din 
tillämpning.

8



9
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Tillämpning av barnkonventionen
Barnkonventionen innehåller civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Hur rättigheterna uttrycks i konventionstexten får konsekvenser för hur de kan tillämpas, 
därför är det viktigt att innan du börjar tillämpa barnkonventionen verkligen har läst 
konventionstexten.

Inom vissa rättigheter finns ett stort 
manöverutrymme, till exempel genom 
ordet ”lämplig”. I artikel 19 står det 
att konventionsstaterna ska vidta alla 
lämpliga lagstiftnings-, administrativa, 
sociala och utbildningsmässiga 
åtgärder för att skydda barnet mot 
fysiskt och psykiskt våld. Vad som 
är ”lämpligt” i vår kommun, i din 
verksamhet och vid en specifik 
tidpunkt är upp till dig och dina 
kollegor att tolka, och sedan tillämpa.

Andra rättigheter är utformade på 
andra sätt. Ord som exempelvis 

”respektera”, ”tillförsäkra”, 
”säkerställa” och ”erkänna” ger inget 
större manöverutrymme, utan anger 
något som ska göras av det allmänna. 
Att konventionsstaten enligt artikel 
2 ska ”respektera och tillförsäkra 
varje barn inom deras jurisdiktion 
de rättigheter som anges i denna 
konvention…” ger inget utrymme att 
undanta vissa barn från rättigheterna 
i barnkonventionen. Det finns inget 
utrymme för att göra en tolkning av 
huruvida det är ”lämpligt” eller inte 
för vissa barn att få sina rättigheter 

tillgodosedda – det skulle vara att 
omkullkasta barnkonventionens 
ändamål och syfte.

Du behöver alltså ta hänsyn till hur 
de olika artiklarna är utformade, och 
vilken betydelse de kan tillmätas i 
det enskilda fallet som du är satt att 
bedöma. 10 

När du tillämpar konventionen 
kan du följa stegen nedan. De 
ger i sig själv inga svar, men ger 
dig hållpunkter att ta stöd av vid 
tillämpning. 11 
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Om du behöver ytterligare vägledning i hur du gör för att tillämpa barnkonventionen kan du läsa Vägledning vid 
tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (DS 2019:23). Lättast hittar du den genom att 
söka på den på internet.

Om du vill läsa mer om hur en särskild artikel stämmer överens med övrig svensk lagstiftning kan du slå upp artikeln 
i Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63). Det är en statlig offentlig utredning om svensk lagstiftning och 
praxis stämmer överens med barnkonventionen

Först behöver du fastställa om beslutet eller åtgärden rör ett 
enskilt barn, en grupp av barn eller barn i allmänhet. Om det 
är så att beslutet eller åtgärden gör det, behöver du ta hänsyn 
till barnets rättigheter. Du behöver också fastställa om beslutet 
eller åtgärden berör barn direkt eller indirekt. 

När du har fastställt på vilket sätt frågan rör barn ska du se efter 
om det finns rättigheter som är tillämpbara på det ärende som 
du har framför dig. Det kan vara så att bara en av konventionens 
artiklar aktualiseras, eller så behöver du ta hänsyn till flera 
artiklar samtidigt. Tänk på att artikel 3 är en artikel som är 
tillämpbar på alla beslut och åtgärder som rör barn.

Ofta finns det andra lagar än barnkonventionen som är viktiga 
i ett beslut eller inför en åtgärd. Dessa behöver du identifiera 
och sedan försöka klarlägga vad barnkonventionen betyder i 
förhållande till dem. Barnkonventionen kan bidra till förståelsen 
av annan lagstiftning och komplettera den, och vice versa.

SE 
BARNET

SE 
RÄTTIGHETEN

SE 
REGLERINGEN
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Ledande principer
Barnkonventionen har fyra så kallade ledande principer eller grundartiklar. Det är artikel 2, 
3, 6 och 12. Att principerna är ledande, eller grundläggande, betyder att alla andra artiklar i 
konventionen ska tolkas utifrån dessa fyra artiklar. 12 

Att utgå från grundartiklarna när 
du tillämpar barnkonventionen 
är ett minimikrav för att ett 
barnrättsperspektiv ska anses vara 
uppfyllt.

Nedan följer beskrivningar av de fyra 
grundprinciperna. Beskrivningarna 
är upplagda på så vis att först citeras 
artikeln som följs av en kommentar. 
13 Sedan följer en kort beskrivning 
av var en kan hitta samma eller 

liknande bestämmelser i annan 
svensk lagstiftning. Slutligen beskrivs 
hur en verksamhet kan arbeta med 
artikeln på ett sätt som kan ses 
som mer praktiskt. Framförallt 
beskrivs olika frågeställningar som 
verksamheten kommer behöva ta 
ställning till när arbetet med artikeln 
ska utformas.

Texten kommer i sig själv inte ge 
dig eller din verksamhet några 

konkreta svar på exakt hur ni ska gå 
till väga för att uppfylla artiklarna, 
men förhoppningsvis kan den 
fungera som ett stöd och som 
diskussionsunderlag. Själva arbetet 
att komma på exakt hur ni ska gå till 
väga, det är upp till er att utforma så 
att det passar er, er verksamhet och 
framförallt de barn som ni kommer i 
kontakt med – direkt och indirekt.
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ARTIKEL 2  
Icke-diskriminering 
1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något 
slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 
eller tro.

ARTIKEL 2 innehåller två punkter. I den första punkten fastslås att alla rättigheter i 
konventionen gäller för alla barn i Sverige, oavsett om de är svenska medborgare eller 
inte.14  Punkten handlar inte om diskriminering i allmänhet, utan om att inget barn får 
fråntas eller nekas sina mänskliga rättigheter. 

De skyddade kategorierna i punkt ett är kopplade till identitet: ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. I punkten tas ingen 
hänsyn till om diskrimineringen är/var medveten eller om den är/var omedveten, utan 
artikeln tar sikte på effekter. Om effekten av ett beslut eller struktur blir att någon av 
de skyddade kategorierna inte får tillgång till sina rättigheter räcker det för att artikel 2 
ska anses bruten, oavsett om effekten var avsedd eller inte.15  

Den andra punkten skyddar barnet även från indirekt diskriminering på grund av sina 
föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning. Till skillnad från den 
första punkten, är diskrimineringsförbudet i den andra punkten allmänt, och rör alltså 
inte endast mänskliga rättigheter utan alla former av diskriminering eller bestraffning.16 

I andra punkten räcker det inte att effekten är diskriminerande, utan diskrimineringen 
behöver vara riktad mot barnets föräldrar, vårdnadshavare eller familjemedlemmar 
för att anses olaglig. Ytterligare en skillnad från första punkten är att de skyddade 
kategorierna inte är kopplade till identitet som i den första punkten. I andra punkten 
är de skyddade kategorierna kopplade till de medborgerliga rättigheterna; ”ställning”, 
”verksamhet”, ”uttrycka åsikter eller tro” hos personer i barnets direkta närhet.17

I ANNAN SVENSK LAGSTIFTNING

Bestämmelser mot diskriminering finns förutom i barnkonventionen i Regeringsformen 
(1. Kap 2§), där ålder utgör en av diskrimineringsgrunderna. Skydd mot diskriminering 
finns även i 1 kapitlet 9§ (Regeringsformen), där anges att offentlig verksamhet 
ska beakta allas likhet inför lagen. Andra exempel på lagar där bestämmelser mot 
diskriminering finns är Kommunallagen (2 kap. 3§) och Diskrimineringslagen (2008:567).

När det gäller området diskriminering fyllde barnkonventionen en lucka i svensk 
lagstiftning när den inkorporerades. I svensk lagstiftning fanns inte tidigare ett skydd 
mot diskriminering och bestraffning på grund av föräldrars, familjemedlemmars eller 
vårdnadshavares ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro på det sätt som 
artikel 2.2 ger. 18 
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DISKRIMINERING

Det går att skilja på två former av 
diskriminering, individuell och 
strukturell diskriminering. Vid 
individuell diskriminering blir en 
individ aktivt diskriminerad av en 
annan. Exempelvis ett fall där ett 
barn från en minoritetsgrupp inte 
blir behandlad på samma sätt som  
barn i majoritetsposition av en 
handläggare för att handläggaren 
hyser rasistiska åsikter. Vid 
strukturell diskriminering är 
det regler, praxis, rutiner etc. 
som avsiktligt eller oavsiktligt är 
konstruerade på ett sådant sätt att 
de får diskriminerande effekter. 
Diskrimineringen blir på så vis en 
del av organisationens formella 
eller informella rutiner, och 
diskrimineringen kan således ske 
ganska omedvetet. Handläggare och 
annan personal "lyder order" eller 
"gör som de alltid har gjort".

Det kan vara svårare att upptäcka 
diskriminering när den ligger 
inbäddad i abstrakta strukturer 
och omedvetna tankemönster. Det 
betyder inte att den omedvetna 
diskrimineringen är mindre 
allvarlig eller mindre olaglig än 
den medvetna. Om en kommun 
inte klarar av att stå upp för allas 
– även barns – lika värde blir det 
i förlängningen svårt att kalla den 
kommunen för en demokratisk 
kommun. Regeringsformen som 
fastslår att: ”Den offentliga makten 
ska utövas med respekt för alla 
människors lika värde […]” (1. 
Kap § 2). Att arbeta aktivt mot 
diskriminering är därför att arbeta 
för demokratin.

För att rå på diskriminering, både 
individuell och strukturell, behövs ett 
gediget och ofta modigt analysarbete. 
Att våga se vilka rasistiska, sexistiska, 
ålderistiska, fobiska och förtryckande 
föreställningar du själv och den 
organisation du arbetar för bär 
på och medvetet eller omedvetet 
reproducerar kan vara svårt och 
göra ont. Att kritiskt granska de 
strukturer som kontinuerligt byggs 

upp, förändras och byts ut i en 
verksamhet är viktigt för att värna 
rättssäkerheten och därmed värna 
demokratin. 

Det är också viktigt att förstå att 
diskriminerande strukturer byggs 
och upprätthålls av människor och 
står inte utanför vår kontroll. Vill du 
förändra dem, så går det – men det 
krävs mod och initiativ. 

ARBETA MOT DISKRIMINERING

Artikel 2 är både en negativ och 
en positiv rättighet. Negativ i den 
mening att en stat ska respektera 
alla barns rätt till sina rättigheter 
– i praktiken låta bli att göra saker 
som har effekten att barn, oavsett 
identitet, inte får tillgång till sina 
rättigheter. Artikel 2 är också positiv 
i och med att staten ska tillförsäkra 
och vidta alla lämpliga åtgärder 
för att alla barn ska skyddas mot 
diskriminering. I praktiken innebär 
det att kommunen måste vidta aktiva 
åtgärder för att säkerställa att inget 
barn utsätts för direkt eller indirekt 
diskriminering. 19

Diskrimineringslagen föreskriver 
hur arbetet med aktiva åtgärder ska 
genomföras (3 kap.), men varken 
diskrimineringslagen eller artikel 2 
i barnkonventionen föreskriver vilka 
aktiva åtgärder som ska vidtas. Det 
behöver verksamheten komma fram 
till på egen hand.

Enligt diskrimineringslagen ska en 
verksamhet bedriva ett förebyggande 
och främjande arbete genom att:

1. Undersöka om det finns risker för 
diskriminering eller repressalier 
eller om det finns andra hinder 
för enskildas lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.

2. Analysera orsaker till upptäckta 
risker och hinder.

3. Vidta de förebyggande och 
främjande åtgärder som skäligen 
kan krävas.

4. Följa upp och utvärdera arbetet.

Enligt lagen ska arbetet med aktiva 
åtgärder genomföras fortlöpande 
och åtgärderna ska tidsplaneras och 
genomföras så snart som möjligt 
(Diskrimineringslag 3 kap. § 1-3).

Lagen beskriver alltså en process 
genom vilken en verksamhet ska 
bedriva ett förebyggande arbete mot 
diskriminering. Det är värt att notera 
att det inte står i lagen att vi ska 
undersöka om diskriminering sker i 
verksamheten, utan om det finns risk 
för diskriminering eller om det finns 
hinder för enskildas lika rättigheter. 
En risk kan exempelvis vara daterade 
rutiner och riktlinjer, att personalen 
inte har tillräcklig kunskap om 
barns levnadsförhållanden, att 
verksamhetslokalerna saknar hiss 
eller att personalen i en verksamhet 
har lagt sig till med ett beteende 
som skulle kunna kränka barn i 
allmänhet eller vissa grupper av barn 
i synnerhet.

När riskerna undersöks behöver 
det också analyseras varför riskerna 
finns. Är det så att den som skulle 
uppdatera riktlinjerna har slutat och 
ingen annan fått uppdraget? Har 
verksamheten för lite pengar för att 
ha råd med kompetensutveckling? 
Inte förrän vi vet varför saker och 
ting är som de är kan vi sätta in 
rätt åtgärd, och för att veta om den 
åtgärd vi satte in faktiskt fungerade 
behöver vi utvärdera åtgärden. 
Kanske fungerade åtgärden jättebra 
och nu är det dags för ett nytt steg i 
arbetet? Eller kanske den fungerade 
jättedåligt och ska skrotas? Det 
kan vi inte veta utan att ha gjort en 
utvärdering av åtgärden.

Det kan vara värt att påminna 
sig om att det som kallas för 
positiv särbehandling inte är 
diskriminering.20  Säg att ni i 
er undersökning och analys har 
kommit fram till att barn på grund 
av sin könsidentitet löper risk att 
bli diskriminerade i er verksamhet, 
då finns det ingenting som hindrar 
er från att satsa extra resurser på 
dessa barn, även om effekten blir att 
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Sammanfattningsvis
 » Artikel 2 fastslår att inget barn 

får berövas sina mänskliga 
rättigheter. Enligt artikeln spelar 
det ingen roll om diskrimineringen 
är medveten eller inte, utan det 
är effekterna av ett beteende, 
beslut, förändring etc. som är 
intressant i sammanhanget. 
Artikel 2 skyddar även barnet mot 
indirekt diskriminering via barnets 
vårdnadshavare. 

 » Skydd mot diskriminering finns 
förutom i barnkonventionen 
i Regeringsformen (1.kap 2§), 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
och Kommunallagen (2.kap 3§).

 » Man brukar säga att det finns två 
typer av diskriminering: individuell 
och strukturell diskriminering. 
Individuell diskriminering innebär 
att en individ diskrimineras genom 
en medarbetares beteende. Till 
exempel att en medarbetare 
inte ger individen bra service 
på grund av hens hudfärg. 
Strukturell diskriminering sker när 
strukturerna i samhället eller i en 
organisation är uppbyggda på så 
vis att de avsiktligt eller oavsiktligt 
missgynnar vissa grupper av 
människor. 

 » Positiv särbehandling innebär att 
man satsar mer resurser på en 

missgynnad grupp för att denna 
grupp ska bli jämlik majoriteten.

 » Diskrimineringslagen föreskriver 
att verksamheter ska vidta aktiva 
åtgärder mot diskriminering. 
Enligt lagen ska arbetet med 
aktiva åtgärder genomföras 
fortlöpande och åtgärderna 
ska tidsplanernas och 
genomföras så snart som möjligt 
(Diskrimineringslag 3 kap. § 1-3).

 » För att rå på diskriminering är 
det nödvändigt att våga se sina 
egna fördomar och våga analysera 
sitt eget och sin organisations 
beteenden och praxis. 

lite mindre resurser satsas på andra 
barn. Det viktiga är att resultatet blir 
jämlikt, och för att det ska bli jämlikt 
mellan barn behöver vi ibland göra 
olika – eftersom olika individer har 
olika behov. 

Varken diskrimineringslagen 
eller artikel 2 i barnkonventionen 
syftar till att ge en grupp mer 
makt än någon annan. Syftet är 
att demokratisera makten, att göra 
vårt samhälle mer jämlikt och att 

förverkliga idén om alla människors 
inneboende värde – det är det ni 
arbetar med när ni arbetar med 
artikel 2.

Vi har olika förutsättningar

15
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Dessa diskussionsfrågor kan fungera som en grund för att börja prata om hur ni arbetar med 
eller kan börja arbeta med artikel 2 i er verksamhet. Diskutera dem i grupp eller reflektera 
över dem enskilt.

 » Vad betyder de olika diskrimineringsgrunderna 
(både i artikel 2 och i diskrimineringslagen) i vår 
verksamhet?

 » Finns det risk för att barn behandlas olika i vår 
verksamhet? 

 » Hur brukar vi resonera när vi fördelar resurser i 
vår verksamhet? På vilket sätt arbetar vi för att 
fördelningen ska bli jämlik?

 » Finns det grupper av barn som vi inte hör? Varför 
i så fall?

 » Kan barn tillgodogöra sig den information som vi 
i vår verksamhet kommunicerar till allmänheten? 
Finns det några barn som informationen inte 
når?

 » Vilka barn visar de bilder som vi använder i våra 
kommunikationsmaterial? Är barnen på bilderna 
lika de barn som lever i vår kommun och som 
besöker vår verksamhet?

 » Vilken lagstiftning tycker vi är viktigast för oss 
i vår verksamhet? Varför tycker vi att just de 
lagarna är viktigast?

Prata om  
diskriminering!
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ARTIKEL 3  
Barnets bästa 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa.

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen 
till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, 
och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och 
administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och 
inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller 
av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 
hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.

ARTIKEL 3 är kanske barnkonventionens mest kända artikel, och utgör ett 
tolkningsverktyg för övriga artiklar genom formuleringen ”i alla åtgärder som 
rör barn”.21  Vilka åtgärder som rör barn ska tolkas brett, det handlar både om 
åtgärder som direkt rör barn och åtgärder som indirekt rör barn. I artikel tre 
används också ordet ”barn” i obestämd form, tillskillnad från andra artiklar 
där ordets bestämda form används (”barnet”). Detta innebär att det inte bara 
är i åtgärder rörande det enskilda barnets bästa som en bedömning ska göras, 
utan också när det handlar om grupper av barn och barn i allmänhet.22  

Artikel 3 består av tre punkter: i första punkten återfinns formuleringen ”i 
första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa”. Att i första hand 
beakta vad som bedöms vara barnets bästa betyder att principen ska 
balanseras i förhållande till andra intressen och rättigheter.23  För att kunna 
göra en sådan bedömning måste man först genom en utredning ha tagit 
reda på vad som är barnets bästa, och sedan väga barnets intresse av att få 
sitt bästa vägt mot andra intressen. 

Det är dock viktigt att förstå att artikel 3 aldrig kan trumfa en annan artikel.24  
Exempelvis kan vi aldrig på laglig väg argumentera att det skulle vara bäst för 
ett barn att inte få utbildning. Det skulle gå emot artikel 28. Däremot är artikel 
3 viktig i en utredning för att komma fram till vilken typ av utbildningsinsats 
som skulle vara bäst för barnet.

Första punkten fastslår också att det inte bara är offentlig verksamhet som 
ska ta hänsyn till barnets bästa; privata välfärdsinstitutioner ska regleras av 
det allmänna på ett sådant sätt att artikel 3 uppfylls.

18
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I andra punkten går att utläsa att det är staten som har det yttersta ansvaret 

för barnets välfärd. Staten kan ta över ansvaret för barnet först om barnets 

vårdnadshavare har brustit i sin omvårdnad av barnet. Familjen skrivs fram i 

barnkonventionen som den centrala delen i barnets liv i artikel 5. En stat kan 

alltså inte ta över ansvaret för ett barn lättvindigt.25 

Tredje punkten fastslår att det allmänna har skyldighet att se till att privata 

och offentliga aktörer som på något sätt vårdar barn följer de regler som 

fastställts vad det gäller hälsa, säkerhet, personalantal och ”lämplighet samt 

behörig tillsyn”.26 

I ANNAN SVENSK LAGSTIFTNING

Artikel 3 finns transformerad i flera svenska lagar. Exempelvis i 

Socialtjänstlagen 1 kap. 2§ första stycket och i Hälso- och sjukvårdslagen 

5 kap. 6§ finns formuleringen att barnets bästa särskilt ska beaktas. I 

skollagen, 1 kap. 10 §, står att barnets bästa ska vara utgångspunkt. Dessa 

bestämmelser har utformats mot bakgrund av artikel 3, detta anges i 

förarbetena till lagarna.27  

Det finns även lagar kopplade till barnets bästa som går längre än 

barnkonventionen, vilket är helt i sin ordning, eftersom barnkonventionen 

utgör en miniminivå enligt artikel 41. Stater får stifta lagar som ger barn 

mer långtgående rättigheter än de som står i barnkonventionen. Det är 

alltså inget problem för oss som kommun att göra mer än vad som står i 

barnkonventionen, vi får dock inte göra mindre.

Exempel på lagar som ger mer långtgående rättigheter än barnkonventionen 

är 1 kap. 2§ andra stycket socialtjänstlagen och i lagen om vård av unga 

1 §, där det fastslås att barnets bästa inte bara ska beaktas utan ska vara 

avgörande.

Även i lagstiftning där barnets bästa inte är ett intresse som nämns explicit, 

ska rättstillämparen beakta barnets bästa utifrån det manöverutrymme som 

ges i lagstiftningen. Alltså, även om det inte står tydligt i en lag att barnets 

bästa ska beaktas, måste vi göra det, eftersom artikel 3 i barnkonventionen 

numera är svensk lag och har samma värde som andra lagar.
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PRÖVNING AV BARNETS BÄSTA 
& BARNKONSEKVENSANALYS

Att få sitt bästa beaktat är en 
rättighet som barnet har enligt 
svensk lag. Att på ett seriöst och 
genomtänkt sätt beakta barnets 
bästa är en rättssäkerhetsfråga. Det 
ska vara tydligt vad som anses vara 
barnets bästa, hur vi kom fram 
till det och på vilket sätt det har 
beaktats i det beslut som fattas 
löpande i verksamheter, i förslag som 
läggs fram för våra nämnder och i 
myndighetsutövning. Ofta behöver 
barnets bästa utredas för att sedan 
kunna beaktas. Hur barnets bästa 
bör beaktas beror dock lite på i vilka 
sammanhang bedömningen görs.

Den här vägledningen beskriver inte 
bedömningar av barnets bästa vid 
myndighetsutövning mot enskild. 
I det fall då verksamheten har 
myndighetsutövning som riktar 
sig mot enskilda barn och redan 
inte har en befintlig rutin för hur 
bedömningar av barnets bästa ska 
genomföras, kan stödmaterialet som 
beskrivs i denna vägledning anpassas 
och användas i verksamheten.

BARNETS BÄSTA I LÖPANDE 
VERKSAMHET

Flera yrkesgrupper, till exempel 
lärare, fritidspedagoger, fältarbetare, 
bibliotekarier med flera, gör hela 
tiden bedömningar om vad som är 
barnets bästa och vidtar åtgärder 
eller fattar beslut därefter. En lärare 
kanske gör en snabb bedömning att 
det inte är det bästa för barnet att äta 
en krita och hindrar således barnet 
från att göra det. En fältarbetare 
kanske fattar ett beslut om att det 
inte är ungdomens bästa att fortsätta 
festen, och vidtar därför åtgärder så 
att ungdomen kan komma därifrån. 
Sådana beslut fattas ofta genom den 
enskilda personens kunskap och 
erfarenhet om barn och deras behov. 
Denna typ av kontinuerliga beslut 
behöver inte dokumenteras.28  Det 
betyder dock inte att man får bortse 
från barnets rättigheter eller annan 
lagstiftning i sin yrkesutövning.

För att även odokumenterade beslut 
ska vara rättssäkra är det viktigt 
att i verksamheterna få tillfälle 
att fortlöpande diskutera barnets 
rättigheter, sin barnsyn, få uppdatera 
sitt barnperspektiv och diskutera när 
och hur odokumenterade beslut kan 
fattas och när beslut faktiskt behöver 
dokumenteras utifrån artikel 3.1. 
Kunskap är en färskvara och vi gör 
ständigt nya erfarenheter om vilka 
beslut som har varit mer eller mindre 
bra.

BARNETS BÄSTA I ÅTGÄRDER 
SOM RÖR BARN

Vid de flesta andra åtgärder är det 
dock nödvändigt att kommunen 
gör en strukturerad och uttrycklig 
bedömning av vad som är barnets 
bästa, och även dokumenterar 
den. Åtgärderna kan exempelvis 
handla om budgetfrågor, om 
policyförändringar, framtagandet 
av nya program, planer och i 
frågor rörande omstrukturering 
av organisation och verksamhet.29  
Om en strukturerad och uttrycklig 
bedömning av barnets bästa inte 
görs inför åtgärder som rör barn, 
kan åtgärden bli föremål för 
laglighetsprövning och beslutet kan 
upphävas.30 

Din uppgift som tjänsteperson är att 
i sådana ärenden utreda, analysera 
och göra ett ställningstagande i 
frågan om vad som är barnets bästa. 
Du har också uppgiften att väga 
och balansera olika intressena i 
ärendet mot varandra, och göra en 
bedömning av vilket intresse som 
du anser väger tyngst i en viss 
fråga. Det är dock inte du som 
fattar beslutet, det gör nämnden, 
men du behöver skriva fram ett 
tydligt underlag till nämnden så att 
de kan fatta ett klokt beslut.

BARNKONSEKVENSANALYS

Barnkonsekvensanalysen är den del 
av prövningen där du analyserar 
vilka konsekvenser ditt förslag till 
beslut kan få ur ett barnperspektiv. 

Härnösands kommuns modell för 
barnkonsekvensanalys innehåller ett 
antal olika frågor som du behöver 
besvara innan du slutligen gör en 
uttrycklig bedömning av barnets 
bästa och motiverar hur du kom 
fram till den. 

Det är viktigt att komma 
ihåg att du ofta behöver 
ha gjort en större eller 
mindre utredning innan 
du på ett seriöst sätt kan 
besvara frågan om barnets 
bästa. En utredning kan 
göras på flera olika sätt. 
Barnperspektivet kan 
integreras i den generella 
utredningen av ärendet, 
eller så kan en särskild 
utredning göras i ärendet 
med särskilt fokus på 
barnperspektivet och barnets 
bästa. 

Det är också viktigt att komma ihåg 
att ur ett barnrättsperspektiv, är det 
oftast nödvändigt att barnet eller 
barnen själva har fått komma till 
tals (artikel 12) och att deras åsikter 
vägs in i bedömningen av hens eller 
deras bästa. Om du är osäker på 
vilka frågor du kan behöva ställa dig 
i en utredning om barnets bästa kan 
du använda dig av mallen som finns 

inlagd i kommunens 
Microsoft 

Word. 
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Nu följer en lite mer ingående beskrivning av de olika 

stegen i barnkonsekvensanalysen

Barnet
Till att börja med behöver du 
fundera över om det ärende som du 
har framför dig rör barn. Rör ärendet 
ett enskilt barn, en grupp av barn 
eller barn i allmänhet? Det här steget 
är även väsentligt i din utredning 
och i din analys. Beroende på hur 
många barn ärendet berör kommer 
utredningen av barnets bästa att bli 
olika.

När ett enskilt barn berörs riktar 
sig beslutet mot ett enda barn. Om 
du handlägger ett ärende som rör 
ett enskilt barn behöver du vara 
uppmärksam på sekretesslagen 
och GDPR. Du får inte beskriva 
barnet på ett detaljerat sätt så att 
hen riskeras att identifieras via 
barnkonsekvensanalysen. Din text 
ska vara allmänt hållen och så 
anonym som möjligt.

En grupp av barn kan exempelvis 
vara en skolklass eller barn i social 
utsatthet. Det skulle även kunna 
tänkas vara barn som bekänner 
sig till en särskild religion eller 
som tillhör en minoritet. Artikel 
2 och diskrimineringslagen kan 
fungera som ett stöd vid avgörande 
om en särskild grupp påverkas 
särskilt av ett beslut. Där räknas 
flera identitetskategorier upp som 
ska tas extra hänsyn till. Även här 
är det viktigt att din beskrivning 
är generell och anonym. Sociala 
förhållanden eller uppgifter som 
ligger nära den privata sfären räknas 
som skyddsvärda uppgifter, enligt 
Integritetsskyddsmyndigheten.31  
Det ska inte gå att identifiera exakt 
vilka individer som ingår i gruppen. 

Behöver du hjälp med att göra 
bedömningar om vad du kan skriva 
och inte i din analys, ska du kontakta 

kommunens dataskyddsombud. Hen 
finns på kommunledningskontoret 
och kan hjälpa dig att tänka och 
resonera kring hur du kan göra dina 
beskrivningar på ett korrekt sätt.

Barn i allmänhet berörs när alla barn 
berörs, oavsett deras identitet. Man 
kan tänka att barn i allmänhet berörs 
när alla medborgare i kommunen 
berörs eller om en åtgärd är särskilt 
inriktad på att få barn i allmänhet 
att förändra sitt beteende eller göra 
något särskilt.

Även om barnkonventionen är en 
mycket bred lag som kan appliceras 
på de flesta frågor kommer det finnas 
ärenden där barnrättsperspektivet 
inte är tillämpligt eller relevant. I 
fall då du bedömer att barn inte 
berörs på ett sätt som är mycket 
indirekt behöver du inte göra 
en barnkonsekvensanalys. Men 
du behöver dock skriva in i din 
tjänsteskrivelse att du har gjort den 
bedömningen, och gärna något om 
varför du gjort den bedömningen.

Effekter på barnets
rättigheter
I den här delen ska du noggrant 
fundera över vilka effekter ditt 
förslag till beslut får på barnets 
möjligheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda.

Det är viktigt att komma ihåg att 
barnkonventionens alla artiklar 
hänger samman. Ofta kan barnets 
möjlighet att få en rättighet 
tillgodosedd påverkas av utfallet av 
en annan.Det är därför viktigt att i 
början, när du fortfarande är obekant 
med barnkonventionens alla artiklar, 
faktiskt tar dig tid att gå igenom 
dem. Med det sagt behöver du inte 

lusläsa varenda artikel, men du bör 
ha tagit ställning till om temat för 
den specifika artikeln på något sätt 
är tillämpbart på det ärende du 
har framför dig och vilka effekter 
förslaget till beslut kan tänkas få. En 
sammanfattning av alla artiklar hittar 
du sist i den här vägledningen, på 
sidan 34-35.

Även om barnkonventionen ska 
ses som en helhet, så kommer 
förmodligen inte varje enskild 
artikel vara relevant i ditt ärende. 
När du har blivit mer van vid 
barnkonventionen kommer du 
snabbt att se vilka artiklar som är 
relevanta i just det ärende som du 
har framför dig.

Barnets perspektiv
För att kunna utröna vad som skulle 
kunna vara barnets bästa, behöver 
du i de allra flesta fall veta vad som 
är barnets perspektiv på ärendet. 
Det är viktigt att komma ihåg att 
barnkonventionen beskriver den 
unika individens rättigheter. Barnet 
talar alltså för sig själv, inte för alla 
barn i en grupp. Förutsatt att inte 
alla barn i den aktuella gruppen har 
valt ut ett specifikt barn att vara 
företrädare för hela gruppen (läs 
mer under artikel 12).Om ärendet 
rör ett enda barn, ja då behöver du 
klargöra vad det barnets åsikt är. Om 
ärendet rör en avgränsad grupp av 
barn, behöver du fundera över hur 
du ska klargöra vad de olika barnens 
åsikter är. 

Du behöver alltså fundera över hur 
du ska få reda på barnens perspektiv 
i den aktuella gruppen, om det är 
möjligt och vilken metod som kan 
passa för den specifika situationen. 
Om gruppen av barn är för stor eller 
om frågan rör barn i allmänhet kan 



22

det vara svårt att på ett meningsfullt 
sätt höra alla enskilda individer. Då 
behöver du på ett lämpligt sätt ta 
reda på vad ett representativt tvärsnitt 
av barnen i kommunen tycker om 
frågan.32  Kanske uppkommer en 
situation där det är praktiskt omöjligt 
att höra alla barn som berörs av ett 
visst ärende. Då behöver du och 
dina kollegor fundera på vad som 
är tillräckligt i det specifika fallet. 
Grundregeln är dock att alla barn ska 
få möjlighet att höras.

Mer om barnets rätt till delaktighet 
kan du läsa i kapitlet om artikel 12.

Vinster och risker
När du har analyserat vilken effekt 
förslaget till beslut kan få på 
barnets rättigheter och om det är 
samstämmigt med barnets perspektiv 
på frågan, ska du fundera igenom 
om det finns särskilda vinster ur 
ett barnperspektiv om förslaget 
genomförs. Med en vinst menas att 
förslaget till beslut ska ge en effekt 
för barnet eller barnen som gör att 
deras situation kan antas bli bättre än 
vad det varit innan.

Du ska också fundera igenom om 
det finns särskilda risker. Då ska du 
fokusera på effekter av förslaget som 
skulle kunna vara särskilt dåliga eller 
till och med farliga för barn.

Hållbarhet
Är förslaget till beslut hållbart 
över tid? Om till exempel två 
skolor kommer att slås samman 
och eleverna behöver flytta på 
sig, behöver du fundera över om 
den lösningen kommer att hålla 
tillräckligt länge för att den stress 
och osäkerhet som elever utsätts för 
ska anses försvarbar. 

Här behöver du alltså tänka ett 
varv kring hållbarheten av beslutet. 
Om beslutets effekter kommer att 
vara bestående kan beslutet anses 
vara hållbart över tid. Om ni snart 
kommer behöva fatta ett nytt beslut 
i samma ärende kan det inte anses 
vara hållbart över tid.

Intressekonflikter
I det här steget behöver du 
reflektera över och beskriva de 
intressekonflikter som finns i ärendet 
du har framför dig. Intressekonflikter 
kan förekomma i frågor som rör 
barn, precis som de kan förekomma i 
frågor som inte anses röra barn. 

Det kan exempelvis finnas 
motstridiga intressen mellan 
olika barn, mellan barn och 
vårdnadshavare, mellan barn 
och företagare, mellan barn och 
kommunorganisationen, mellan 
barn och hyresvärdar, mellan barn 
och vuxna, mellan barn och staten… 
Listan på intressekonflikter kan 
göras lång, och de kan förekomma 
i olika hög grad i olika ärenden och 
i olika verksamheter. Det är viktigt 
att intressekonflikterna klargörs 
och redovisas, eftersom det är viktig 
information för beslutsfattare och 
medborgare. Det behöver framgå i 
analysen vilka andra intressen som 
ligger i vågskålen och hur barnets 
intresse bedöms i förhållande till dem.

Som nämndes ovan innebär att 
”i första hand beakta vad som 
bedöms vara barnets bästa” betyder 
att principen ska balanseras i 
förhållande till andra intressen och 
rättigheter.33  Det betyder att det 
finns utrymme för att fatta beslut i 
strid med barnets bästa, om det finns 
goda skäl för det, om det finns andra 
intressen som väger tyngre.

Det är dock viktigt att 
bedömningarna om vems intresse 
som väger tyngst inte görs 
slentrianmässigt. Som nämndes 
i första kapitlet saknar barn 
rättshabilitet och rösträtt, vilket gör 
att deras möjligheter att överklaga 
beslut är liten och beroende av de 
vuxna i deras närhet. De kan inte 
heller rösta bort en politik som de är 
missnöjda med. Barn är inte heller 
ekonomiskt lönsamma på samma 
sätt som till exempel ett företag kan 
vara. Barn kan alltså inte hävda sina 
intressen på samma sätt som andra 
intressenter. Den ojämlikheten i 

styrkeförhållanden är viktig att 
reflektera kring. En ambition bör 
vara att inte omedvetet fatta beslut 
endast grundat på vem som har mest 
makt i en given situation, utan att 
försöka värna samhället som helhet. 
Vad är mest bäst för de flesta?

Barnets bästa
Utifrån den utredning som du gjort av 
det aktuella ärendet och utifrån den 
analys som du gjort av vilka effekter 
och konsekvenser som beslutet kan 
få ur ett barnperspektiv ska du göra 
ett uttryckligt ställningstagande om 
huruvida förslaget till beslut är i linje 
med barnets bästa eller inte. För att 
kunna göra det ställningstagandet 
behöver du såklart ha en idé om 
vad du anser skulle vara den bästa 
lösningen för barnet.

Hur tungt barnets bästa väger i 
ärenden i allmänhet finns det tyvärr 
inget på förhand givet svar. Ofta 
beror det på sammanhanget och det 
kan ibland läsas ut i annan lagtext 
hur tungt barnets bästa ska väga. 
I vissa fall ska barnets bästa vara 
avgörande (1 kap. 2§ andra stycket 
socialtjänstlagen) och då finns det 
inga andra intressen som väger 
tyngre.

I fall där det inte finns någon 
vägledning att hämta från andra 
lagtexter blir det upp till dig som 
rättstillämpare att göra bedömningen 
av hur tungt barnets bästa bör väga 
i det aktuella ärendet. Bedömningen 
får inte vara godtycklig, du måste ha 
fog för din bedömning. Du måste 
alltså ha gjort en seriös utredning av 
barnets bästa innan du fattar beslut.

Vad du anser att barnets bästa är och 
din åsikt om huruvida det aktuella 
beslutet är till hennes bästa eller inte 
ska du beskriva i din motivering till 
ditt ställningstagande. Tänk på att 
du noggrant och begripligt redogör 
för varför du gör de bedömningar 
du gör. En rad eller två kommer 
förmodligen inte att räcka. Du måste 
förklara på ett sådant sätt att även 
andra personer förstår hur du har 
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kommit fram till det du har kommit 
fram till. 

Om ditt förslag till beslut är i linje 
med barnets bästa är det naturligtvis 
det bästa. Men dina beslut måste inte 
alltid gå i linje med barnets bästa, 
och du ska varken be om ursäkt för 
eller försköna omständigheterna 
kring ditt förslag till beslut. Du ska 

beskriva dem så tydligt som möjligt 
för beslutsfattarna, annars blir det 
svårt för dem att fatta kloka beslut.

Kompensatoriska åtgärder
I de fall barnets bästa inte 
väger tyngst kan det finnas 
anledning för förvaltningen att 
vidta kompensatoriska åtgärder. 
Kompensatoriska åtgärder ska vara 

kopplade till det aktuella ärendet, det 
är inte ett tröstpris. Dessa åtgärder 
ska vara kopplade till det aktuella 
ärendet, för att minska den negativa 
påverkan barnet utsätts för. 

Det finns dock ingen juridisk 
skyldighet för förvaltningen att vidta 
kompensatoriska åtgärder, utan de 
vidtas utifrån den goda viljan. 34 

Sammanfattningsvis
 » Artikel 3 fastslår att barnets bästa 

ska beaktas ”i alla åtgärder som 
rör barn”. Det ska tolkas brett och 
innefattar åtgärder som rör barn 
både direkt och indirekt. Med 
”barn” menar man i artikel 3 både 
enskilda barn, grupper av barn 
och barn i allmänhet. 

 » Barnets bästa (hennes intresse) 
ska enligt artikel 3 vägas mot 
andra intressen i det aktuella 
ärendet. Vad som är barnets 

bästa måste utredas innan en 
intresseavvägning kan göras.

 » Du ska alltid beakta barnets bästa 
utifrån det manöverutrymme som 
lagstiftningen ger. Alltså, även om 
det inte står tydligt i en lag att 
barnets bästa ska beaktas, måste 
du göra det, eftersom artikel 3 
i barnkonventionen numera är 
svensk lag och har samma värde 
som andra lagar.

 » Härnösands kommun har en 
modell för barnkonsekvensanalys. 
Den innehåller ett antal olika 
frågor som du behöver besvara 
innan du slutligen gör en 
uttrycklig bedömning av barnets 
bästa och motiverar hur du kom 
fram till den. Mallen hittar du 
i Word, DOÄ och EDP Vision. 
Instruktioner för hur du använder 
mallen hittar du ovan i den här 
vägledningen.
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ARTIKEL 6  
Liv, överlevnad & utveckling 
1. Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet.

2. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa 
barnets överlevnad och utveckling.

I ARTIKEL 6 blir innebörden av att barnkonventionen är ”hel och odelbar” som 
tydligast. Artikel 6 kan sägas sammanfatta syftet med barnkonventionen: att 
barn ska få leva, överleva och utvecklas. 

Barnets inneboende rätt till livet är en så kallad negativ rättighet. Det betyder 
att staten inte får beröva något barn dess liv.35  Idén om rätten till liv skapades 
inte i och med att barnkonventionen skrevs, utan kan härledas till de så 
kallade naturlagar som formulerades under upplysningstiden.36  Idén att varje 
människa har rätt till sitt eget liv är alltså långt äldre än barnkonventionen och 
finns även i konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter, artikel 
6.1.37 

I den andra punkten uttrycks en så kallad positiv rättighet. Det betyder att 
barnet har rätt till något – i det här fallet att kunna överleva och utvecklas. 
Staten ska till ”det yttersta av sin förmåga” se till att barnet når vuxen ålder. 
För att barnet ska kunna utvecklas och ha en framtid måste staten vidta aktiva 
och förebyggande åtgärder.38  

I ANNAN SVENSK LAGSTIFTNING

Rätten till liv är en grundläggande princip i den svenska rättsordningen 
och finns fastslagen i Europakonventionen som är inkorporerad i den 
svenska grundlagen (RF 2 kap. § 19). Det framgår även av regeringsformen 
att det allmänna särskilt ska verka för social omsorg, trygghet och goda 
förutsättningar för hälsa (RF 1 kap. § 2). 

Barnets rätt att leva, överleva och utvecklas är alltså grundläggande inom 
rättsordningen, och regleras även i andra lagar. Exempelvis genom de 
bestämmelser inom socialtjänstlagen som gör samhället skyldigt att se till att 
barn får växa upp under trygga förhållanden.39  Ett annat exempel är lagen 
om skydd mot olyckor (2003:778) som syftar till att skydda enskilda – alltså 
även barn – mot olyckor. Ytterligare ett exempel på en lag som kan anses höra 
samman med artikel 6 är bibliotekslagen (2013:801). Där framgår det av § 8 att 
barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet för att främja deras 
språkutveckling. Att ha ett språk är en viktig del för att kunna utvecklas och 
leva ett gott liv. 
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SAMARBETA FÖR BARNETS 
ÖVERLEVNAD OCH  
UTVECKLING

Som nämndes ovan ska en stat 
vidta aktiva och förebyggande 
åtgärder för att varje barn ska kunna 
leva, överleva och utvecklas. FNs 
Barnrättskommitté menar att ordet 
”utveckling” ska tolkas i dess vidaste 
bemärkelse, att det innefattar barnets 
”fysiska, mentala, andliga, moraliska, 
psykologiska och sociala utveckling” 
och att ”genomförandeåtgärderna 
ska syfta till att uppnå bästa möjliga 
utveckling för alla barn”.40  Vad dessa 
åtgärder bör bestå av konkretiseras i 
konventionens övriga artiklar. Därför 
är det viktigt att läsa och begrunda 
hela konventionen för att klargöra 
vilka artiklar som en verksamhet 
kan hjälpa till att uppfylla genom 

samverkan med andra aktörer, och 
vilka artiklar som en verksamhet är 
direkt ansvarig för att uppfylla. 

Det finns sådant som relaterar till 
ett barns rätt till liv, överlevnad och 
utveckling som din förvaltning eller 
verksamhet kanske inte är direkt 
ansvarig för, men där ni genom 
samverkan med andra verksamheter 
kan göra skillnad för barnet. 

Ett typexempel är om ni i er 
verksamhet träffar ett barn som 
ni misstänker eller får veta far 
illa. Enligt socialtjänstlagen (14 
kap. 1 c §) bör allmänheten göra 
orosanmälan vid misstanke om 
att ett barn far illa, och för vissa 
yrkesgrupper och verksamheter finns 
en anmälningsskyldighet (14. Kap. 
SoL). Vet ni i er verksamhet vad 

ni ska göra om ni upptäcker eller 
misstänker att ett barn far illa och vet 
ni hur ni ska gå till väga för att i ett 
sådant fall göra en orosanmälan till 
socialtjänsten?

Ju mer ni arbetar med 
barnkonventionen, desto fler 
områden kommer ni förmodligen 
upptäcka där ni i er verksamhet inte 
bär hela ansvaret, men bär en del av 
det. Alla kommunens verksamheter 
påverkar varandra, och vad ni gör 
i er verksamhet kan få effekter på 
andra verksamheters möjligheter 
att fullfölja sina barnrättsuppdrag. 
För att kommunen som helhet och 
er förvaltning ska ha ett fullgott 
barnrättsarbete kommer ni att 
behöva samverka både internt och 
externt.

Sammanfattningsvis
 » Artikel 6 kan sägas sammanfatta 

barnkonventionens syfte: att 
barn ska få leva, överleva och 
utvecklas. Hur överlevnaden 
och utvecklingen ska te sig 
konkretiseras i konventionens 
övriga artiklar.

 » Rätten till liv är en grundläggande 
princip i den svenska 
rättsordningen och finns 

fastslagen i Europakonventionen 
som är inkorporerad i den 
svenska grundlagen (RF 2 kap. § 
19). 

 » Olika verksamheter har olika 
rättigheter att uppfylla. Man 
har olika uppdrag i att värna 
barnets liv, överlevnad och 
utveckling. Det finns dock flera 
rättigheter som inte ”ägs” av en 

enskild verksamhet. I de fallen 
måste verksamheterna genom 
samverkan hjälpas åt uppfylla 
rättigheten.

 » För att kommunen som helhet 
och er förvaltning ska ha ett 
fullgott barnrättsarbete kommer 
ni att behöva samverka både 
internt och externt.
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Dessa diskussionsfrågor kan fungera som en grund för att börja prata om hur ni arbetar med 
eller kan börja arbeta med artikel 6 i er verksamhet. Diskutera dem i grupp eller reflektera 
över dem enskilt.

 » Vilka artiklar i barnkonventionen kan er 
verksamhet direkt arbeta med?

 » Vilka artiklar i barnkonventionen delar ni med 
andra kommunala verksamheter?

 » Hur skulle ni kunna börja samarbeta med andra 
verksamheter för att göra livet bättre och 
enklare för barn Härnösands kommun?

Vad kan vår  
verksamhet  

göra?
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ARTIKEL 12  
Åsiktsfrihet och rätten att 
bli hörd 
1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 

egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad.

2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och 
administrativa förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet 
att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt 
organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.

ARTIKEL 12 ger barnet rätt att bli hörd. Liksom artikel 3 innehåller artikel 12 
formuleringen ”i alla frågor som rör barnet”, vilket gör att konventionens 
övriga artiklar behöver tolkas utifrån artikel 12. 41 

Rätten att bli hörd ska inte blandas samman med artikel 13, rätten till 
yttrandefrihet. Artikel 12 är nämligen en positiv rättighet som kräver ett aktivt 
agerande från det allmänna, medan artikel 13 är en negativ rättighet genom 
att det allmänna åtar sig att inte blanda sig i när barnet söker, tar emot eller 
sprider information och åsikter.42 

Första punkten i artikel 12 fastslår att det allmänna ska ”tillförsäkra” barnet 
”som är i stånd att bilda en åsikt” möjligheten att få göra dessa kända i alla 
frågor som rör hen. Exakt hur det allmänna ska tillförsäkra att barnet får 
möjlighet att göra detta fastslår inte artikeln, men det framgår av artikeln att 
barnet ska få uttrycka sina egna åsikter fritt och få dem beaktade. Artikeln 
föreskriver heller ingen metod för att ta reda på vilket sätt barnet är ”i stånd” 
att bilda en egen åsikt.

FNs barnrättskommitté menar att det allmänna inte ska utgå från att ett barn 
inte kan bilda en egen åsikt. I största möjliga utsträckning ska det allmänna 
bedöma barnets kapacitet att bilda en egen åsikt utan att lägga bevisbördan 
på barnet – barnet ska alltså inte behöva bevisa huruvida hen är ”i stånd” att 
bilda egna åsikter eller inte. Det kan vara värt att komma ihåg att det inte är 
samma sak att ha svårt för att uttrycka sin åsikt, som att inte vara ”i stånd” att 
bilda en.43  Bara för att det kan anses vara svårt att klarlägga någons åsikt om 
något, betyder inte det att det allmänna har tillåtelse att låta bli att försöka.

I andra ledet i första punkten framgår det dock att barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse utifrån hur gammalt och moget barnet är. Här bryts 
en objektiv parameter (ålder) mot en subjektiv (mognad). Enligt FNs 
barnrättskommitté får inte enbart ålder avgöra vikten av ett barns åsikter, 
eftersom barn kan vara olika mogna vid olika ålder. Mognad, enligt kommittén, 
avser förmågan att förstå och bedöma konsekvenser av en särskild fråga.44  
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Mognad och ålder måste, enligt kommittén, bedömas i varje enskilt fall – det 
är alltså inte förenligt med barnkonventionen att sätta upp åldersgränser eller 
liknande för när ett barns åsikter ska beaktas i en offentlig verksamhet. Det är 
alltså inte tillåtet att säga att vi alltid lyssnar på 16-åringar, men att 8-åringar 
är för omogna. En ny bedömning av mognad måste alltså göras i varje enskilt 
fall, oavsett barnets ålder. Det är alltså upp till den enskilda handläggaren att 
bedöma på vilket sätt barnets ålder och mognad ska ge någon begränsning på 
hur barnets åsikter ska beaktas.

Andra punkten handlar om att barnets åsikter ska höras i domstols- och 
administrativa förfaranden och hur detta kan ske. Barnet behöver enligt 
artikeln inte höras direkt i sådana förfaranden, utan kan höras genom en 
”företrädare eller lämpligt organ”. Enligt FNs barnrättskommitté kan ett 
lämpligt organ vara exempelvis en förälder, advokat eller socialsekreterare.45  
Det är dock viktigt att understryka att företrädaren har i uppdrag att endast 
kommunicera barnets åsikter, inte att göra en bedömning av barnets 
bästa.46  Det är barnets åsikt som ska framföras av företrädaren och inte en 
analys av åsikten. Det är också viktigt att företrädaren faktiskt företräder 
barnet och inte andra personers intressen, så som exempelvis föräldrarnas, 
organisationers eller institutioners intressen.47  Barnets intresse är hennes 
eget.

I ANNAN SVENSK LAGSTIFTNING

Barn som är folkbokförda i en kommun har liksom andra medborgare i 
kommunen rätt att väcka medborgarförslag enligt 8 kap. 1 § kommunallagen. 
Kommunallagen föreskriver även kommuner en skyldighet att verka för att 
samråd sker med dem som brukar deras tjänster (8 kap. 3 § kommunallagen). 
Eftersom barn är brukare av kommunala tjänster är det därför nödvändigt att 
kommunen även samråder med barn.

Även i verksamhetsspecifik lagstiftning finns bestämmelser att barns åsikter 
ska inhämtas och beaktas. Exempelvis i 1 kap. 10 § andra stycket skollagen 
finns artikel 12 transformerad och även i 8 § andra stycket LSS. Även i 
socialtjänstlagen (11 kap. 10 §) finns bestämmelser om att barnet ska ges 
möjlighet att framföra sina åsikter och om hen inte kan göra det ska barnets 
inställning klarläggas på annat sätt. Paragrafen ger även barn som har fyllt 15 år 
rätten att föra sin egen talan i domstol.

Ofredande och hets mot folkgrupp är – precis som för vuxna – förbjudet för 
barn. I svensk lagstiftning finns det i övrigt sällan lagstadgade hinder för barn 
att uttrycka sina åsikter.
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ARBETA FÖR DELAKTIGHET

Artikel 12 handlar om det enskilda 
barnets individuella åsikt. Det är fritt 
för barnet att uttrycka sina åsikter. 
Det är alltså inget tvång. Om inte 
barnet vill uttrycka sina åsikter, så 
behöver hen inte göra det. Men 
för att artikel 12 ska anses uppfylld 
behöver det finnas en verklig 
möjlighet för barnet att uttrycka sin 
åsikt om hen skulle vilja det och få 
den beaktad. Inget barn får direkt 
eller indirekt diskrimineras från 
möjligheten att göra sin åsikt känd.48 

Verksamheterna behöver därför ha 
möjlighet: 

 » att ta emot barns åsikter och 
synpunkter.

 » att beakta de åsikter som 
barnet ger uttryck för. 

 » att återkoppla till barnet om 
hur hens åsikter tillvaratogs, 
om de ledde till någon åtgärd 
eller om det beslutats att inte 
vidta några åtgärder.

En förutsättning för att barn ska 
uttrycka sina åsikter i frågor som 
rör dem är att de vet om att de kan 
göra det och hur strukturerna för 
det ser ut. Därför är det viktigt att 
barn får information om att de har 
rätt och kan lämna sina åsikter till 
verksamheten, och hur de går till 
väga för att göra det. Det räcker 
alltså inte med att barn i teorin skulle 
kunna använda samma system som 
vuxna använder för att kommunicera 
sina åsikter till kommunen. 
Systemen behöver vara anpassade så 
att barnet förstår hur hen ska gå till 
väga för att använda det.

Det finns utmaningar i att beakta 
barnets åsikter, och det har 
oftast inte att göra med att det 
saknas metoder för att höra och 
sammanställa åsikterna. Det finns 
nämligen en uppsjö av metoder 
för att höra barn och litteraturen 
på området är omfattande. Om du 
behöver hjälp att hitta litteratur på 

området kan du alltid be biblioteket 
om hjälp.

Är du ovan vid att arbeta med barn 
kan de metoder som finns upplevas 
som mycket tidskrävande, men 
egentligen är metoderna för att 
höra barn inte mer tidskrävande 
än de som finns för att höra vuxna. 
Perspektivet är dock annorlunda. För 
att höra barn behöver du anlägga ett 
barnperspektiv på processen, och det 
perspektivskiftet kan upplevas som 
svårt.

Det finns nämligen några specifika 
omständigheter som omger 
barndomen som är lätta att fastna 
i när du ska byta perspektiv. Dessa 
kan göra det svårt att ens börja 
försöka ta reda på vad barnet tycker 
i olika frågor. Det är därför viktigt 
att vara uppmärksam på de här 
omständigheterna när barn ska 
höras, eftersom de lätt sätter käppar 
i hjulet.

Barn är individer

Det finns en tendens att tänka att 
alla barn är likadana, att om du har 
talat med ett barn så har du talat 
med alla. Så är naturligtvis inte fallet. 
Ett barn kan inte representera alla 
barn, lika lite som en vuxen kan 
representera alla vuxna. Vi frågar inte 
en slumpmässigt utvald vuxen på 
stan om något, och sen hävdar att vi 
vet vad alla vuxna i hela kommunen 
tycker i frågan. Samma krav på 
urval och representativitet vi har 
när vuxnas åsikter undersöks gäller 
för undersökning av barns åsikter. 
Därför är det viktigt att försäkra 
sig om att när du undersöker barns 
åsikter i en fråga, att du frågar en 
mångfald av barn. Då kan det också 
vara nödvändigt att använda en 
mångfald av metoder, eftersom olika 
metoder passar olika barn.

Ofta hänvisas du till ungdomsråd 
och liknande när det talas om barns 
rätt att uttrycka sina åsikter. I ett 
ungdomsråd får ju barnen tillfälle 

att uttrycka sina åsikter.  Det är 
dock bara de enskilda barnen i 
det specifika ungdomsrådet som 
uttrycker sina åsikter och inte alla 
barn i kommunen. Även ett barn 
som inte sitter med i ett eventuellt 
ungdomsråd måste ha möjlighet att 
uttrycka sin individuella åsikt. Om 
ungdomsrådet är demokratiskt valt 
av barnen i en kommun, och därmed 
kan sägas representera barnen, räcker 
det dock att inhämta ungdomsrådets 
åsikter. 49

Vuxna har definitionsmakten

Idén om att den som har uppnått en 
viss ålder vet bäst är grundmurad i 
vårt samhälle, och leder inte sällan 
till att personer som inte har den 
”rätta” åldern diskrimineras. Det 
gäller både de personer som vi i 
vardagligt tal kallar för ”barn” och 
de som vi kallar för ”äldre”. Barn ses 
ofta som oskuldsfulla och sköra i vår 
kultur, men även som oberäkneliga, 
känslostyrda och opålitliga. Dessa 
föreställningar leder inte sällan till 
att barn medvetet eller omedvetet 
”skyddas” från olika processer 
(eftersom de ses som sköra) eller 
utesluts ur processer (eftersom de ses 
som oberäkneliga). 50 

När barn väl får komma till tals finns 
det en risk att den vuxna omedvetet 
väljer att tolka barns åsikter på 
ett sätt som passar den vuxnas 
förutfattade meningar. 51 Inte för att 
den vuxna nödvändigtvis tycker illa 
om barn eller inte vill arbeta med 
barnperspektivet; utan för att den är 
ovan vid att lyssna till och ta tillvara 
på barnets perspektiv. När du ska till 
att göra barn delaktiga behöver du 
alltså fråga dig hur dina fördomar 
mot barn ser ut och hur du ska gå 
till väga för att undvika att göra en 
stereotyp och reflexmässig tolkning 
av det barnet säger.

Att ta tillvara på barns åsikter 
handlar alltså till mångt och mycket 
om att byta perspektiv och genom 
det avsäga sig makt. Innan du aktivt 
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Sammanfattningsvis
 » Artikel 12 ger barnet rätt att 

uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör hen. Kommunen ska 
aktivt arbeta för att detta ska vara 
möjligt för alla barn, oavsett ålder.

 » Barnets mognad måste bedömas 
i varje enskilt fall, artikel 12 tillåter 
inga åldersgränser.

 » Barns rätt att uttrycka sina åsikter 
finns förutom i barnkonventionen 
exempelvis även i kommunallagen, 
skollagen och socialtjänstlagen.

 » Ett barn kan inte representera alla 
barn, lika lite som en vuxen kan 
representera alla vuxna. 

 » Vuxna har definitionsmakten i 
samhället. Det kan vara svårt att 
som vuxen byta perspektiv och 
lyssna på barns åsikter. Det är 
nödvändigt att vara ödmjuk inför 
barns åsikter och våga avsäga sig 
den makt som kommer med att 
vara i en viss ålder (vuxen). 

Barndomen är förgänglig och nya 
barn tillkommer och försvinner 
ständigt till och från de olika 
forum som finns öppna för barn 
att delta i. Det är viktigt att vuxna 
stöttar barn och lär dem vara 
delaktiga, trots att detta tar tid 
och är ett arbete som aldrig blir 
färdigt.

börjar samla in barns åsikter om 
någon fråga behöver du därför fråga 
dig om du är beredd att avsäga 
dig en del av din makt och om du 
verkligen vill ha fler perspektiv på 
den aktuella frågan? Är svaren nej – 
du vill varken lämna från dig makt 
eller byta perspektiv – då ska du inte 
heller aktivt be barn (eller någon 
annan) om deras åsikt.

Barn blir vuxna

Barndomen varar inte för evigt. 
Att vara barn är alltså en temporär 
identitet, till skillnad från andra 
identitetsmarkörer som är mer fasta. 
Detta skiljer barn som kämpar för 

att få höras och vara delaktiga i 
samhället från andra grupper som 
har kämpat för samma sak.

Barn behöver kontinuerligt 
inkluderas i delaktighetsprocesser 
för att få chansen att lära sig hur 
en kan vara delaktig och vad det 
kan innebära. De mentorer (andra 
barn) som nya barn kan lära sig av 
slussas kontinuerligt ut ur forum 
för barn när de blir myndiga. Den 
gemensamma kunskapen som 
barn kan skapa om sin förmåga 
att påverka sin omgivning och de 
vägar som finns tillgängliga för dem 
riskerar att försvinna i och med detta. 
Vuxna måste kontinuerligt skapa nya 
relationer med nya barn och göra 

dem delaktiga när de ”gamla” barnen 
har växt ur barndomen.

Denna barndomens förgänglighet 
och barns relativa okunskap om 
hur de kan och får vara delaktiga, 
gör att det kan upplevas som ett 
sisyfosarbete att gång på gång 
involvera nya barn i olika processer. 
Men, faktum är att barn som får 
chansen att vara delaktiga och får 
lära sig hur delaktighet kan te sig 
– och kanske till och med löna sig 
– har en större kunskapsbank om 
delaktighet när de når vuxenlivet. 
Det bäddar för en mer vital och 
stark demokrati, och för individer 
med större självkänsla och trygghet i 
framtiden.
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Dessa diskussionsfrågor kan fungera som en grund för att börja prata om hur ni arbetar med 
eller kan börja arbeta med artikel 12 i er verksamhet. Diskutera dem i grupp eller reflektera 
över dem enskilt. 

 » På vilket sätt kan barn vara delaktiga i vår 
verksamhet?

 » När har vi i vår verksamhet tagit hänsyn till ett 
barn eller en grupp av barns åsikter?

 » Hur kan barn lämna sina åsikter om vår 
verksamhet till oss?

 » Vilka metoder för att tala med barn känner vi till 
och/eller använder oss av?

 » Väljer vi hellre metoder som passar oss i vår 
verksamhet, än metoder som passar barn?

 » På vilket sätt spelar barns ålder roll för oss när vi 
lyssnar på dem?

Prata om 
delaktighet!
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Barnkonventionen sammanfattad  
- Vad står det om i vilken artikel?52 

ART.
1

ART.
4

ART.
7

ART.
10

ART.
13

ART.
16

ART.
19

ART.
2

ART.
5

ART.
8

ART.
11

ART.
14

ART.
17

ART.
20

ART.
3

ART.
6

ART.
9

ART.
12

ART.
15

ART.
18

ART.
21

Definition av barn

Genomförandet av  
rättigheterna

Rätt till namn och  
medborgarskap

Familjeåterförening

Yttrande och  
informationsfrihet

Rätt till privat- och 
familjeliv

Skydd mot våld och 
övergrepp

Icke-diskriminering

Föräldrarnas ledning

 Rätten att behålla sin 
identitet

Olovligt bortförande

Tanke-, samvets- och 
religionsfrihet

Massmediernas roll

Alternativ omvårdnad

Barnets bästa

Rätt till liv, överlevnad 
och utveckling

Åtskiljande från föräldrar

Åsiktsfrihet och rätten 
att bli hörd

Förenings- och  
mötesfrihet

Uppfostran och  
utveckling

Adoption
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ART.
22

ART.
25

ART.
28

ART.
31

ART.
34

ART.
37

ART.
40

ART.
23

ART.
26

ART.
29

ART.
32

ART.
35

ART.
38

ART.
41

ART.
24

ART.
27

ART.
30

ART.
33

ART.
36

ART.
39

ART.
42

Barn på flykt

Översyn avseende barn 
som har omhändertagits

Rätt till utbildning

Vila och fritid

Skydd mot sexuellt  
utnyttjande

Skydd mot tortyr och 
dödsstraff

Straffprocess och  
kriminalvård

Barn med  
funktionsnedsättning

Social trygghet

Utbildningens syfte

Skydd mot ekonomiskt 
utnyttjande

Förhindrande av handel 
med barn

Skydd mot väpnade 
konflikter

Barnkonventionen är  
en miniminivå

Rätt till hälsa och tillgång 
till hälso- och sjukvård

Rätt till skälig  
levnadsstandard

Minoriteter och urfolk

Skydd mot narkotika

Skydd mot annat  
utnyttjande

Rehabilitering

Informationsskyldighet 
om konventionen
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Tips på vidare läsning 

OM BARNKONVENTIONEN

 » Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Den svenska översättningen av barnkonventionen kommer efter den engelska och franska versionen. 
https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2018:1197

 » Barnkonventionen – en kommentar
Grahn-Farley, Maria (2019). Finns på biblioteket

 » Att förstå barnkonventionen - en överblick
Grahn-Farley, Maria (2020). Finns på biblioteket

 » Barnkonventionen och svensk rätt,
Barnkonventionsutredningen (2020) 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202063/

 » Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
Ds 2019:23 
https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/bbd8569231a2423b9326b5f74a836c33/bilaga-ds-2019-23.pdf

 » FN:s Barnrättskommittés allmänna kommentarer
https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/

 » En lag för barn: kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen,
Karlsson Häikiö, Tarja, Asplund Carlsson, Maj & Sundhall, Jeanette (red.) (2020). Finns på biblioteket

OM PRAKTISK TILLÄMPNING AV BARNKONVENTIONEN

 » Prövning av barnets bästa – ett verktyg för styrning och ledning
Sveriges Kommuner och Regioner (2018) 
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-619-3.pdf’

 » Unga direkt – en metod för att lyssna till barn
Barnombudsmannen (2021) 
https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/genomfora-barnkonventionen/barns-delaktighet-och-inflytande/
unga-direkt/

 » Handbok för barns delaktighet och inflytande: Teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer 
om värdet av barnets perspektiv

Åhl, Cecilia. Karlsson, Jonas och Ingeström, Shanti (2020) 
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/unicefs-handbok-for-barns-delaktighet-och-inflytande
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 » Bedöma barns mognad för delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt 
tandvården

Socialstyrelsen (2015) 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-22.pdf

 » Mänskliga rättigheter på hemmaplan – en inspiration för arbetet i kommunen, 
Diskrimineringsombudsmannen (2014).

https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e40/1618941287860/stod-inspiration-manskliga-rattigheter-
kommun-skrift.pdf

 » Medverkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter, Rönngren, Jenny (2011). 
Framförallt kapitel 4 om verksamhetsutveckling.

https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e43/1618941288014/stod-medverkan-skrift.pdf

 » Om barns och ungas utsatthet för rasism
Barnombudsmannen (2021) 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/om-barns-och-ungas-utsatthet-for-
rasism_2021.pdf

 » Vit, svart eller brun – handbok i aktiva åtgärder kopplat till hudfärg
Länsstyrelsen i Stockholm (2019) 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f169d90292df17384/1624005597909/Rapport%202019-08%20Vit%20
svart%20eller%20brun%20Handbok%20aktiva%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20hudf%C3%A4rg.pdf

 » Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling,
Boverket (2020) 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-
stadsutveckling.pdf

 » Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen,
Nordström, Maria (2020) 
file:///C:/Users/lncr/Downloads/barnkonsekvensanalyser-i-stadsplaneringen.pdf

 » Barn, plats, lek, stad - strategier för barnvänlig stadsplanering
Jungmark, Lena (2021)

https://www.movium.slu.se/system/files/news/15134/files/Lekfull%20stad_hela_low_sidor.pdf

 » Barns rättigheter och föräldraskap – information till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn
Länsstyrelsen i Örebro Län (2020) 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add954f77/1616498274790/Handbok_Barns%20
r%C3%A4ttigheter%20och%20f%C3%B6r%C3%A4ldraskap.pdf
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Postadress 

Härnösand kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Ekonomiavdelning 
Matilda Minell, 0611-34 82 03 

matilda.minell@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2022-05-20 

 

Dnr  

KS/2022-000228 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Årsredovisning donationsstiftelser 2021 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna årsredovisningen för Svenning Anderssons donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för L M Altins donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Härnösands allmänna samstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Sjökaptenen Johan Nybergs 
donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Johan Nybergs donationsstiftelse för 
bostäder, 

att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen syskonen Lindstedts minne, 

att godkänna årsredovisningen för Hilma Svedboms donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Härnösands sociala samstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 1, 

att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 2, 

att godkänna årsredovisningen för Johan Haslums donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för F Swedbom-Limnells donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Sidnerska donationsstiftelsen, 

att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 3, 

att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 4, 

att godkänna årsredovisningen för J C Kempes minnesstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Wilhelm Svedboms donationsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Dynäs AB:s jubileumsstiftelse, 

att godkänna årsredovisningen för Yrkeshögskolans donationsstiftelse, samt 

att godkänna årsredovisningen för Ing.föreningen THL donationsstiftelse.  

 



 
Härnösands kommun 

 
Ekonomiavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2022-05-20 
Dnr 

KS/2022-000228 
 

 

Beskrivning av ärendet 

I år lämnas likt ifjol årsredovisningar för varje enskild donationsstiftelse.  

Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 249,6 tkr samt att 
det har delats ut medel motsvarande 90,0 tkr till olika ändamål under 2021.  

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverka. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom att upprätta årsredovisningar som beskriver resultat vid årets slut 

bidrar kommunen till att kommunens stiftelser används effektivt, 
ändamålsenligt och långsiktigt.  

Anna Bostedt 

Ekonomi- och 
kommunledningskontoret 

Matilda Minell 
Controller 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Årsredovisning Svenning Andersson donationsstiftelse 

Bilaga 2 - Årsredovisning LM Altin donationsstiftelse  
Bilaga 3 - Årsredovisning Härnösands allmänna samstiftelse 

Bilaga 4 - Årsredovisning Sjökaptenen Johan Nybergs donationsstiftelse 
Bilaga 5 - Årsredovisning Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 
Bilaga 6 - Årsredovisning Stiftelsen syskonen Lindstedts minne 

Bilaga 7 - Årsredovisning Hilma Svedboms donationsstiftelse 
Bilaga 8 - Årsredovisning Härnösands sociala samstiftelse 

Bilaga 9 - Årsredovisning Härnösands skolstiftelse nr 1 
Bilaga 10 - Årsredovisning Härnösands skolstiftelse nr 2 
Bilaga 11 - Årsredovisning Johan Haslums donationsstiftelse 

Bilaga 12 - Årsredovisning F Swedbom-Limnells donationsstiftelse 
Bilaga 13 - Årsredovisning Sidnerska donationsstiftelsen 

Bilaga 14 - Årsredovisning Härnösands skolstiftelse nr 3 
Bilaga 14 - Årsredovisning Härnösands skolstiftelse nr 4 
Bilaga 16 - Årsredovisning J C Kempes minnesstiftelse 

Bilaga 17 - Årsredovisning Wilhelm Svedboms donationsstiftelse 
Bilaga 18 - Årsredovisning Dynas ABs jubileumsstiftelse 

Bilaga 19 - Årsredovisning Yrkeshögskolans donationsstiftelse 
Bilaga 20 - Årsredovisning Ing.föreningen THL donationsstiftelse 
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