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Datum 

2019-01-18 

 

  

 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 januari 2019 kl. 13:15 

i Fullmäktigesalen i Rådhuset. 

 

Sammanträdet inleds med presentation av kommunens förvaltningar enligt 

följande: 

Arbetslivsförvaltningen – Petra Norberg, förvaltningschef 

Samhällsförvaltningen – Thomas Jenssen, förvaltningschef 

Skolförvaltningen – Birgitta Wigren, förvaltningschef 

Socialförvaltningen – Agneta Nordström, förvaltningschef 

Kommunstyrelseförvaltningen – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 

även på kommunens webbplats, www.harnosand.se/kfwebb  

 

Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan 

sammanträdets början. Ordföranden läser upp din fråga på mötet. Du måste 

uppge namn och din fråga måste beröra ett ärende som faller inom 

fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning 

mot enskild. Du kan skicka in din fråga via kommunens hemsida, 

www.harnosand.se Mötet direktsänds på hemsidan. 

 
 Föredragningslista 
  
1.  Informationsärenden  

2.  Information från Revisionen 2019 

3.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

4.  Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun 

5.  Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag 

6.  Avsägelser 2019 

7.  Valärenden 2019 

8.  Val till mandatperioden 2019-2022 

9.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

10.  Korta frågor - korta svar 2019 

11.  Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor  

Göran Norlander, ordförande 

Härnösands 
kommun 

http://www.harnosand.se/kfwebb


Från: dontreply@harnosand.se 

Skickat: den 24 januari 2019 09:42 

Till: centraldiariet@harnosand.se 

Ämne: Allmänhetens frågor 

Namn 

Sven Nordin 

Adress 

Härnösand 

 

Din fråga 

Öppen fråga till Knapp Britta Thyr.  

Angående det inlägg som framkommit i media om dispenser till ej godkända maskiner, enligt er 

entreprenadupphandling, vill jag höra din syn på saken. Kommunen har beslutat att ge dispenser till 

maskiner som inte uppfyller er kravlista enligt senaste upphandlingen. Man hänvisar till att man får 

ge dispenser till maskiner som används mycket sparsamt eller har en lång ekonomisk livslängd. En 

maskin som sandar och snöröjer en hel vinter, är det att betrakta som att användas mycket sparsamt 

eller tycker du att en gammal traktor har en lång ekonomisk livslängd fast den släpper ut onödiga 

partiklar? 

Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här Knapp 

Britta Thyr 

Samtycke 

2019-01-24 09.42 

Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

mailto:dontreply@harnosand.se
mailto:centraldiariet@harnosand.se


Från: dontreply@harnosand.se 

Skickat: den 23 januari 2019 17:09 

Till: centraldiariet@harnosand.se 

Ämne: Allmänhetens frågor 

Namn  

Andreas Menzel 

Adress 

Härnösand 

Din fråga 

Hej! 

Sedan Årsskiftet har möjligheten att lämna medborgarförslag tagits bort, och ersatts av ett e-förslöa. 

Och nu undrar jag hur detta skall fungera, och frågorna jag stjäler och önskar svar på är följande. 

Kräver e-förslaget att man som förslagsställare måste ha e-legitimation, eller innebär det bara att 

förslaget skall skickas in elektroniskt? 

E-förslaget innebär att det skall undertecknas av ett flertal personer, annars tas det inte upp ? 

Är jag som enskild medborgare och mina frågor som enskild medborgare inte längre, och vilka 

möjligheter har jag som enskild att delta i olika diskussioner nu när bara e-förslag beaktas, är inte 

detta att åsidosatta den demokratiska processen? 

Härnösand 2019-01-23 

Med vänlig hälsning 

Andreas Menzel 

 

Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här Göran 

Norlander 

Samtycke 

2019-01-23 17.08 

Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR). 

mailto:dontreply@harnosand.se
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§ 8 Dnr 2018-000481 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun med nedan föreslagna ändring.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Ida Skogström (M) och Anders 

Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Johan Sundqvist (MP) yrkar på att formuleringen: ”den… som arbetar” på 

sidan 10 under § 5 ska strykas så att det står: ”personal inom samtliga 

nämnders verksamhetsområden”.       

Propositionsordning 

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

förslag med Johan Sundqvists (MP) ändringsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Johan Sundqvists (MP) ändringsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Johan Sundqvists (MP) ändringsförslag.       

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

Kommunledningskontoret har inför den nya mandatperioden gjort en 

revidering av kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.  

Många av de förändringar som har gjorts gäller layout och att försöka få en 

gemensam struktur på alla nämndernas reglementen. 

Reglementet har varit hos arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, 

skolnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.  

Skolnämnden och socialnämnden hade inga synpunkter på reglementet. 

it.. Härnösands 
~ kommun 
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Arbetslivsnämnden vill att deras ansvarsområde ska kompletteras med ”drift 

av kommunens arbetsmarknadsarenor” 

Samhällsnämnden påpekar att ansvaret för mark- och 

exploateringsverksamhet flyttades över till Kommunstyrelsen i samband 

med att tjänst mark- och exploateringshandläggare organisatoriskt gick över 

till kommunstyrelseförvaltningen. Därför bör första delen av punkt 1 tas bort 

så att den bara lyder ”Förädling av mark- och skogstillgångar” 

Kommunstyrelsen vill att det ska skrivas in en generell skrivning om vem 

som har rätt att teckna avtal, på samma sätt som det finns en skrivning om 

hyresavtal. Dessutom vill kommunstyrelsen att den tabell som visar antalet 

ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder ska tas bort eftersom det 

beslutet tas separat. 

Övriga förändringar som skett är: 

Ansvaret för odlingslotter har flyttats från kommunstyrelsen till 

samhällsnämnden 

Ansvaret för ungdomsdemokrati har flyttats från samhällsnämnden till 

kommunstyrelsen. 

En skrivning om att det är kommunstyrelsen som utser alla övriga 

arbetsgivarrepresentanter till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse har lagts 

till. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det gemensamma reglementet styr nämndernas verksamhet och beslutet 

påverkar därmed nämndernas arbetsuppgifter. 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20 

Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen, remissvar, 2018-12-04 

Arbetslivsnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Skolnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13  

______  
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1. Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 

bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 

kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 

hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 

sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 

krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 

stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 

överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 

styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 

§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
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Kallelse 

§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 

sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 

sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 

kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 

ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 

delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 

vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 

som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 

sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 

§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 

samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 

föredragning, överläggning som beslut. 

§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 

sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Reservation 

§22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 

motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 

för justering av protokollet. 
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Protokollsanteckning 

§23 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.  

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 

medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§24 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 

en ledamot.  

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 

justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 

justerad. 

Utskott 

§25 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de 

uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§26 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 

arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§27 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 

delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§28 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 

förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 

ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§29 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§30 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. 

§31 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 

verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 

myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§32 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
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arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§33 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 

om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§34 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 

det inte är av principiell natur eller av större vikt.  

§35 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 

verksamheter. 

Ekonomi 

§36 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 

de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§37 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  

Lokalförsörjning 

§38 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 

lokalförsörjning.  

§39 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 

Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§40 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 

överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

 

Rätt att teckna avtal 

§41 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre 

eller en årlig kostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar 

kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 

§42 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 

olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 

system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning  över behandlingsändamål. 

Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 

nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde  
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§43 Personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt de 

dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 

personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.
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Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen 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. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 

kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 

verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 

utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 

arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 

behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 

11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

12) våldsförebyggande arbete 

13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 

kap. Miljöbalken 

14) planering för och samordning av kommunens arbete med 

extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 

försvar och säkerhetsskydd 

16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 

information och marknadsföring 

18) den digitala anslagstavlan 

19) samordning av de kommunala råden. 

20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet. 

21) regelreformering 

22) central administration 

23) statistik och samhällsanalys 

24) medborgarservice 

25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 

utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente 
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30) kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för personal inom samtliga 

nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 

som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 

utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 

fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 

kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 

annan nämnd eller bolag. 

§11 Kommunstyrelsen utser alla övriga arbetsgivarrepresentanter till 

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Arbetsgivarfrågor  

§12 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 

kommun 

§13 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§16 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 
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1. Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 

står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 

utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 

lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 

11) drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 
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2. Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet  

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 

grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 

inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 

miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 

strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10)  uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering 

inom kulturmiljöområdet 

11)  trafikplanering och trafiksäkerhet 

12)  lokala trafikföreskrifter 

13)  kommunens kollektivtrafik 

14)  mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

15)  kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

16)  fritids- och idrottsområdet  

17)  att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 

18)  att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte 

är av principiell betydelse eller av större vikt 
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19) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 

ramen för nämndens verksamhetsområde 

20)  kommunens energirådgivning 

21) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall 

22) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

23) att utveckla frilufslivet 

24) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

25) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 

organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

26) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 

verksamhetsområde 

27) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 

nämndens verksamhetsområde 

28) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

29) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

30) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 

registreringsprövningar av lokala lotterier 
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3. Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 

annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 

utbildningsformerna: 

- förskola 

- pedagogisk omsorg 

- öppen förskola 

- förskoleklass 

- grundskola 

- grundsärskola 

- fritidshem 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 

(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 

ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
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4. Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

10) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

11) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

12) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

13) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

14) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

15) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende 

elever i den obligatoriska skolan 

16) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

17) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

18) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

19) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 

beviljats uppehållstillstånd 
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5. Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 

valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 

kommunala folkomröstningar. 
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6. Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 

ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 

ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 

motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 

ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 

regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 

den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 

händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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7. Överförmyndare 

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 

överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 

kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 

kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 

tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 

överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 

av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 

överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. 

Kommunledningskontoret har inför den nya mandatperioden gjort en 

revidering av kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.  

Många av de förändringar som har gjorts gäller layout och att försöka få en 

gemensam struktur på alla nämndernas reglementen. 

Reglementet har varit hos arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, 

skolnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.  

Skolnämnden och socialnämnden hade inga synpunkter på reglementet. 

Arbetslivsnämnden vill att deras ansvarsområde ska kompletteras med 

”drift av kommunens arbetsmarknadsarenor” 

Samhällsnämnden påpekar att ansvaret för mark- och 

exploateringsverksamhet flyttades över till Kommunstyrelsen i samband 

med att tjänst mark- och exploateringshandläggare organisatoriskt gick över 

till kommunstyrelseförvaltningen. Därför bör första delen av punkt 1 tas 

bort så att den bara lyder ”Förädling av mark- och skogstillgångar” 

Kommunstyrelsen vill att det ska skrivas in en generell skrivning om vem 

som har rätt att teckna avtal, på samma sätt som det finns en skrivning om 

hyresavtal. Dessutom vill kommunstyrelsen att den tabell som visar antalet 

ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder ska tas bort eftersom det 

beslutet tas separat. 

Övriga förändringar som skett är: 

Härnösands 
kommun 
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- Ansvaret för odlingslotter har flyttats från kommunstyrelsen till 

samhällsnämnden 

- Ansvaret för ungdomsdemokrati har flyttats från samhällsnämnden 

till kommunstyrelsen. 

- En skrivning om att det är kommunstyrelsen som utser alla övriga 

arbetsgivarrepresentanter till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

har lagts till 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det gemensamma reglementet styr nämndernas verksamhet och beslutet 

påverkar därmed nämndernas arbetsuppgifter. 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.   

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen, remissvar, 2018-12-04 

Arbetslivsnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Skolnämnden, remissvar, 2018-12-13 

Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13  

 

 

 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 
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Sammanställning av inkomna synpunkter från 
kommunstyrelse och nämnder på gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

 

Synpunkt Kommentar Åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Det borde föras in en generell 
skrivning om vem som äger rätten 
att teckna avtal, på samma sätt som 
det framgår vem som har rätt att 
teckna hyresavtal 

 En punkt om generell rätt att 
teckna avtal förs in under den 
gemensamma delen med 
rubriken ”Rätt att teckna avtal” 

Tabellen som redovisar antalet 
ledamöter och ersättare i 
nämnderna bör tas bort då det 
beslutet tas separat av fullmäktige 
och det är bra om informationen 
inte finns i flera styrdokument. 

Antalet ledamöter och 
ersättare samt den politiska 
organisationen beslutas i ett 
separat beslut och bör inte stå 
med i detta dokument 

Tabellen är borttagen 

Arbetslivsnämnden 
Att komplettera arbetslivsnämndens 
ansvarsområde med ” Drift av 
kommunens 
arbetsmarknadsarenor.” 

 Arbetslivsnämndens uppgifter 
kompletteras i enlighet med 
nämndens önskemål 

Samhällsnämnden 
Första delen i punkt 1 bör tas bort 
och istället blir punkt 1”Förädling av 
mark- och skogstillgångar” 

Mark- och 
exploateringsverksamheten är 
överflyttad till 
kommunstyrelsen och bör 
därför inte längre stå med i 
samhällsnämndens 
reglemente 

Punkten justerad utifrån 
samhällsnämndens synpunkt 

Skolnämnden 
Lämnar inga synpunkter   

Socialnämnden  
Lämnar inga synpunkter   
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1. Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 

bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 

kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 

hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 

sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 

krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 

stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 

överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 

styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 

§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
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Kallelse 

§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 

sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 

sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 

kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 

ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 

delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 

vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 

som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 

sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 

§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 

samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 

föredragning, överläggning som beslut. 

§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 

sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Reservation 

§22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 

motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 

för justering av protokollet. 
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Protokollsanteckning 

§23 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.  

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 

medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§24 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 

en ledamot.  

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 

justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 

justerad. 

Utskott 

§25 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de 

uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§26 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 

arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§27 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 

delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§28 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 

förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 

ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§29 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§30 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. 

§31 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 

verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 

myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§32 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
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arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§33 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 

om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§34 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 

det inte är av principiell natur eller av större vikt.  

§35 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 

verksamheter. 

Ekonomi 

§36 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 

de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§37 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  

Lokalförsörjning 

§38 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 

lokalförsörjning.  

§39 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 

Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§40 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 

överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

 

Rätt att teckna avtal 

§41 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre 

eller en årlig kostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar 

kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 

§42 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 

olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 

system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning  över behandlingsändamål. 

Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 

nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde  
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§43 Personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt de 

dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 

personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.
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Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen 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. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 

kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 

verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 

utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 

arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 

behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 

11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

12) våldsförebyggande arbete 

13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 

kap. Miljöbalken 

14) planering för och samordning av kommunens arbete med 

extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 

försvar och säkerhetsskydd 

16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 

information och marknadsföring 

18) den digitala anslagstavlan 

19) samordning av de kommunala råden. 

20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet. 

21) regelreformering 

22) central administration 

23) statistik och samhällsanalys 

24) medborgarservice 

25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 

utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente 
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30) kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom 

samtliga nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 

som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 

utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 

fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 

kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 

annan nämnd eller bolag. 

§11 Kommunstyrelsen utser alla övriga arbetsgivarrepresentanter till 

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Arbetsgivarfrågor  

§12 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 

kommun 

§13 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§16 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 
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1. Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 

står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 

utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 

lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 

11) drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 
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2. Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet  

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 

grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 

inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 

miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 

strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10)  uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering 

inom kulturmiljöområdet 

11)  trafikplanering och trafiksäkerhet 

12)  lokala trafikföreskrifter 

13)  kommunens kollektivtrafik 

14)  mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

15)  kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

16)  fritids- och idrottsområdet  

17)  att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 

18)  att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte 

är av principiell betydelse eller av större vikt 
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19) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 

ramen för nämndens verksamhetsområde 

20)  kommunens energirådgivning 

21) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall 

22) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

23) att utveckla frilufslivet 

24) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

25) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 

organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

26) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 

verksamhetsområde 

27) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 

nämndens verksamhetsområde 

28) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

29) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

30) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 

registreringsprövningar av lokala lotterier 
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3. Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 

annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 

utbildningsformerna: 

- förskola 

- pedagogisk omsorg 

- öppen förskola 

- förskoleklass 

- grundskola 

- grundsärskola 

- fritidshem 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 

(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 

ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
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4. Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

10) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

11) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

12) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

13) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

14) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

15) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende 

elever i den obligatoriska skolan 

16) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

17) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

18) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

19) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 

beviljats uppehållstillstånd 
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5. Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 

valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 

kommunala folkomröstningar. 
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6. Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 

ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 

ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 

motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 

ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 

regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 

den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 

händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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7. Överförmyndare 

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 

överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 

kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 

kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 

tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 

överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 

av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 

överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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Yttrande över gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till 

gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 

kommun. 

Övergripande synpunkter 

- Kommunstyrelsen ser positivt på att en översyn har skett 

- Det är positivt att de delar som även står i andra styrdokument tas 

bort ur reglementet. 

- Det är positivt att det finns en ambition att hålla reglementet mer på 

en övergripande nivå, utan att gå ner för mycket i specifika detaljer. 

- De ändringar som gjorts för att få de olika reglementena att vara mer 

lika varandra i utformning är bra 

- Det borde föras in en generell skrivning om vem som äger rätten att 

teckna avtal, på samma sätt som det framgår vem som har rätt att 

teckna hyresavtal 

- Tabellen som redovisar antalet ledamöter och ersättare i nämnderna 

bör tas bort då det beslutet tas separat av fullmäktige och det är bra 

om informationen inte finns i flera styrdokument. 

Synpunkter på kommunstyrelsens reglemente  

- Kommunstyrelsen ser positivt på att reglementet förenklas och görs 

mer övergripande 

- Det är viktigt att arbetet med reglementet är en levande process 

under hela mandatperioden 

- Principen att saker bara ska finnas i ett styrdokument är viktig och 

korrekt 

- En risk när frågor som är kommunövergripande läggs under 

kommunstyrelsen är att det blir otydligt vem som ansvarar för 

genomförandet.   

 Andreas Sjölander (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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 Arbetslivsnämnden 

Yttrande - Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att förslaget till gemensamt reglemente kompletteras med följande 

ansvarsområde för arbetslivsnämnden: Drift av kommunens 

arbetsmarknadsarenor, samt 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun. 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.  

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet ska 

revideras och nämnderna har möjlighet att yttra sig över förslaget till 

reviderat reglemente.  

Härnösands kommun har ett gemensamt reglemente för styrelser och 

nämnder. Arbetslivsnämnden kan lämna yttrande på den del som berör den 

egna nämnden, samt den gemensamma delen. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderat reglemente ska 

kompletteras med följande ansvarsområde för arbetslivsnämnden: 

- Drift av kommunens arbetsmarknadsarenor. 

Strukturen i gruppen arbetslösa har förändrats. Arbetssökande i utsatt 

ställning har oavsett konjunkturläget svårare att få ett arbete i samma 

omfattning som övriga arbetssökande. En stor del av dessa personer är i 

behov av ett utökat stöd och flera åtgärder under en längre tid. Arenor som 

ger möjlighet till arbetsträning är av största vikt för arbetslösa som har en 

längre väg till arbetsmarknaden. 

Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter på förslaget till reviderat 

reglemente.  

Härnösands 
kommun 
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1. Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 

bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 

kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 

hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 

sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 

krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

lag och förordning. 

Tabell 1 Antal ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder 

Styrelse/nämnd Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelse 15 15 

Arbetslivsnämnd 9 7 

Samhällsnämnd 11 7 

Skolnämnd 11 7 

Socialnämnd 11 7 

Valnämnd 5 5 

Krisledningsnämnd (KSau) 7 7 

Överförmyndare 1 1 

 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 

stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 

överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 

styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 

§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 

Kallelse 

§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 

sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 

sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 

kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 

i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 

ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 

delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 

vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 

som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 

sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 
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§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 

samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 

föredragning, överläggning som beslut. 

§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 

sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Reservation 

§22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 

motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 

för justering av protokollet. 

Protokollsanteckning 

§23 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.  

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 

medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§24 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 

en ledamot.  

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 

justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 

justerad. 

Utskott 

§25 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de 

uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§26 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 

arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§27 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 

delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 
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Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§28 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 

förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 

ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§29 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§30 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. 

§31 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 

verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 

myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§32 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 

arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§33 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 

om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§34 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 

det inte är av principiell natur eller av större vikt.  

§35 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 

verksamheter. 

Ekonomi 

§36 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 

de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§37 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 

utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  

Lokalförsörjning 

§38 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 

lokalförsörjning.  

§39 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 

Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§40 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 

överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 
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Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 

§41 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 

olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 

system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning  över behandlingsändamål. 

Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 

nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde  

§42 Personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt de 

dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 

personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.
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Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen 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. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 

kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 

verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 

utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 

arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 

behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 

11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

12) våldsförebyggande arbete 

13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 

kap. Miljöbalken 

14) planering för och samordning av kommunens arbete med 

extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 

försvar och säkerhetsskydd 

16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 

information och marknadsföring 

18) den digitala anslagstavlan 

19) samordning av de kommunala råden. 

20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet. 

21) regelreformering 

22) central administration 

23) statistik och samhällsanalys 

24) medborgarservice 

25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 

utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente 
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30) kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom 

samtliga nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 

som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 

utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 

fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 

kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 

annan nämnd eller bolag. 

Arbetsgivarfrågor  

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 

kommun 

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 
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1. Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 

står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 

utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 

lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 
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2. Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet 

inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet  

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 

grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 

inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 

miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 

strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10)  uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering 

inom kulturmiljöområdet 

11)  trafikplanering och trafiksäkerhet 

12)  lokala trafikföreskrifter 

13)  kommunens kollektivtrafik 

14)  mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

15)  kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

16)  fritids- och idrottsområdet  

17)  att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 
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18)  att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte 

är av principiell betydelse eller av större vikt 

19) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 

ramen för nämndens verksamhetsområde 

20)  kommunens energirådgivning 

21) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall 

22) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 

23) att utveckla frilufslivet 

24) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

25) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 

organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

26) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 

verksamhetsområde 

27) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 

nämndens verksamhetsområde 

28) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

29) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

30) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 

registreringsprövningar av lokala lotterier 
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3. Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 

annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 

utbildningsformerna: 

- förskola 

- pedagogisk omsorg 

- öppen förskola 

- förskoleklass 

- grundskola 

- grundsärskola 

- fritidshem 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 

(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 

ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
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4. Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

10) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

11) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 

12) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

13) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

14) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

15) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende 

elever i den obligatoriska skolan 

16) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

17) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

18) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

19) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 

beviljats uppehållstillstånd 
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5. Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 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. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 

valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 

kommunala folkomröstningar. 
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6. Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 

ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 

ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 

motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 

ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 

regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 

den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 

händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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7. Överförmyndare 

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 

överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 

kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 

kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 

tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 

överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 

av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 

överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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1 För kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma 

bestämmelser 
 
Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelsen och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 
bestämmelser i kapitel 1 och 2, tydliggörs även kommunstyrelsens och 
nämndernas verksamhet och uppgifter i kapitel 3 och 10.  

Ansvar, behörighet och verksamhet 
I nya kommunallagen kap. 6 finns bestämmelser hur kommunstyrelsen och 
övriga nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om hur sammanträden 
ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska vid verkställighet och förvaltning inom 
sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, förordningar 
och fullmäktiges beslut.  
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2 Sammansättning och arbetsformer 
Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap 1§ - 3§ KL) 
§ 1 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige som beslutande församling 
tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för 
att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för 
verksamheten i övrigt. 

Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 
krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndare/nämnd. 

 

Nämnd Antal  
ledamöter 

Ersättare 

Kommunstyrelsen 15 15 

Arbetslivsnämnd 9 7 

Samhällsnämnd 11  7 

Skolnämnd 11  7 

Socialnämnd 11  7 

Valnämnd  5  5 

Krisledningsnämnd (KS Au)  7  7 

Överförmyndaren  1  1 

 

Ersättares tjänstgöring (6 kap 10 § KL)  
§ 2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

§ 3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

§ 4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§ 5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen, om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

§ 6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 
överläggningar.  

Skyldighet anmäla förhinder 
§ 7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller 
styrelse/nämnds ordförande.  
 
§ 8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra om att hon/han ska tjänstgöra vid 
sammanträdet. 
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Sammanträdena 
§ 9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 
styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden  
§ 10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden 

Kallelse 
§ 11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 
sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

§ 12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat sätt. 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen.  

Närvarorätt  
§ 14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom ledamöter 
och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, och i vilken 
utstäckning de får delta i olika överläggningar. 

§ 15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.  

§ 16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 
kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 
vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, som 
berör vederbörandes verksamhetsområde. 

§ 17 När en nämnd uppvisar negativt utfall mot budget innebär det 
att kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en 
period får närvaro- och yttranderätt i nämnden utan behov av 
särskilda beslut. 

Ersättare för ordföranden  
§ 18 Om både ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordförande 
har förhinder att delta i ett sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder 
äldste ledamoten som fullgör ordfördandes uppgifter.  

§ 19 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

Jäv, avbruten tjänstgöring  
§ 20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.   

§ 21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett 
sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 
parti.  
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§ 22 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av 
ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, 
överläggning som beslut. 

Reservation  
§ 23 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 
motiveringen ska lämnas före den beslutade tidpunkten för justering av 
protokollet.  

Protokollsanteckning 
§ 24 Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt 
uttalande eller liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för 
protokollets innehåll, att avgöra om protokollet ska innehålla denna 
anteckning. (KL kap. 4 § 22) Skulle ordförandes bedömning ifrågasättas bör 
nämnden avgöra frågan genom normalt beslutsförfarande där proposition ställs 
till yrkandet om att föra ett yttrande till protokollet. 

Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet.  

Ordföranden och nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i en 
sådan anteckning om den ska tas med i protokollet. 

Protokollsanteckningen ska lämnas skriftligen före den beslutade tidpunkten 
för justering av protokollet.  

Justering av protokoll  
§ 25 Protokollet justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 
en ledamot. Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i 
protokollet justeras omedelbart. Förutsättningen för omedelbar justering är att 
ordalydelsen är helt klar. Paragraftexten måste därför redovisas vid 
sammanträdet.  

Delgivning  
§ 26 Delgivning med styrelse/nämnd sker med styrelsens/nämnds ordförande 
eller vid förhinder för denne styrelsens/nämnds vice ordförande eller anställd 
som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
§ 27 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelse/nämnd ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande. I 
övrigt bestämmer styrelse/nämnd vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 
§ 28 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter 
som ingår i styrelsens/nämndens uppdrag. 

Vård av handlingar  
§ 29 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente.  

Demokrati och medborgardialog  
§ 30 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta 
i demokratiarbete och dialog med medborgarna. 
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Styrelse/nämnds uppgifter och befogenheter 

Verksamhet och medel  
§ 31 Styrelse/nämnds verksamhet skall bedrivas med koncentration på 
huvuduppgifterna och med en tydlig och effektiv organisation.  

§ 32 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara 
för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.  

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 
§ 33 Styrelse/nämnd är ansvarig för informationen inom sitt 
verksamhetsområde. 

§ 34 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§ 35 Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd ska även ske med 
föreningar och organisationer när dessa är särkskilt berörda. 

§ 36 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 
verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 
myndigheter. 

Arbetsmiljö 
§37 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 
verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att erforderliga 
arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt gällande föreskrift (årliga handlingsplaner, dokumentation, delegering, 
mm.) (AFS 2001:1).) 

§38 Nämnd fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef. 

§39 Styrelse/nämnd ska stärka och utveckla medarbetarskapet inom sitt 
verksamhetsområde.  

Övriga uppgifter 
§ 40 Styrelse/nämnd ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som sker 
inom styrelse/nämnds område, som omfattas av personuppgiftslagen 
(1998:204). 

§ 41 Styrelse/nämnd ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt och följa upp planen 
för internkontroll.  

§ 42 Styrelse/nämnd ska följa arbetet vid utarbetande av förslag till planer och 
yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens 
ansvarsområde.  

§ 43 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella eller 
andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om 
konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning.  

§ 44 Styrelse/nämnd får träffa avtal inom egna verksamhetsområdet så länge 
det inte är av principiell natur eller av större vikt.  
Gällande avtal om lokaler, se § 48. 
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§ 45 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 
kommunen och med externa aktörer för att utveckla verksamheten i 
Härnösands kommun. 

Ekonomi omfördelning av medel 
§ 46 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, och med 
uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning 

§ 47 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och i 
Årsplanen preciserade budgetbesluten.  

§ 48 För eventuell omfördelning av anslagna medel har styrelse/nämnd att 
följa vad som framgår av Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands 
kommun (3.4.1 och 3.4.2).  

Lokalförsörjning 
§ 49 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för lokalförsörjning.  

Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov samt framtagning 
av de funktionella kraven på lokalerna. Behov ska anmälas till den av 
kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.  

Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre och med en årlig hyra 
överstigande 10 prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 
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3 Kommunstyrelsen  

Övergripande arbetsuppgifter 
Kommunstyrelsens är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.  

Kommunstyrelsen övergripande uppgift är att leda, samordna och styra 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

Leder och samordnar 
§1 Kommunstyrelsen leder och samordnar 

• Leder och samordnar kommunens utveckling, verksamhet, ekonomi och 
utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet. 

• Har uppsikt över all kommunal verksamhet och följer med uppmärksamhet 
alla frågor som kan påverka kommunens utveckling och ställning. 

• Ansvarar för att de av fullmäktige fastställda målen och direktiven följs 
upp av samtliga nämnder och kommunala bolag.  

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

• Inhämtar från nämnder, beredningar, anställda och från bolag de yttranden 
och upplysningar som behövs för att fullgöra uppgiften. 

• Återrapporterar till kommunfullmäktige om kommunens verksamhet och 
om den ekonomiska ställningen och gör de framställning till 
kommunfullmäktige som behövs.  

• Beslutar i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt och fullgör 
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

• Kontrollerar och följer upp verksamheten, när vård av en kommunal 
angeläenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 

• Prövar årligen om verksamheten i beträffande de företag och stiftelser 
kommunen äger, eller har intresse i, bedrivs förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet, och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, enligt de krav som anges i 3 kap. 17–18 b § KL 

• Tillvaratar kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

• Leder utveckling av kommunen i dess helhet, regional utveckling, nationell 
och internationell samverkan och myndighetskontakter. 

Den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, 
vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

Ansvarsområden  
§ 2 kommunstyrelsens ansvarområde är: 

• översiktlig planeringen av användningen av mark och vatten  
• bostadsförsörjning och boendefrågor  
• miljö- klimat och energistrategiarbete 
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• näringslivsutveckling inklusive besöksnäringen 
• mark- och exploateringsverksamhet 
• infrastrukturfrågor inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)  
• övergripande kommunikationsfrågor och trafikförsörjning  
• kulturfrågor 
• arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:75) 
• mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor 
• tillgänglighetsfrågor och brottsförebyggande arbete 
• VA- och avfallsplanering och renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap 

Miljöbalken 
• strategiskt säkerhetsarbete (Lag (2003:778) med tillhörande Förordning 

(2003:789) 
• extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) och höjd 

beredskap, samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
(regleras i krisledningsnämnds reglemente). 

• uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samordning av 
kommunens externa och interna kommunikation och information, samt 
ansvar för kommunens anslagstavla  

• samordning av de kommunala råden: Landsbygdsrådet, Pensionärsrådet, 
Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet samt Rådet för trygghet och hälsa 

• samverkan med och fördelning av bidrag till föreningar, organisationer 
och enskilda utifrån kommunstyrelsens ansvarsområde  

• planering av den kommunala lokalförsörjningen 
• ledning och samordning av kommunens IT-verksamhet 
• regelreformering, central administrationen, statistik, service, 

kvalitetsarbete och samhällsanalysbruk av kommunens heraldiska vapen 
och kommunens logotyp 

• anskaffning konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 
utsmyckningen av kommunens byggnader (samt vara rådgivande vid 
utsmyckning av offentliga miljöer) 

• lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 
• frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

 
• arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente, 
• registeransvar enligt personuppgiftslagen för de personregister som 

styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över 
• kommunens officiella representation tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium 
 

Ekonomisk förvaltning 
§ 3 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och då 
följa fullmäktiges föreskrifter om medelsplacering. 

Medelsförvaltningen innebär placering och upplåning av medel, bevakning av 
in- och utbetalningar, försäkringsskydd, donationsförvaltning och tecknande av 
kommungemensamma ramavtal. 
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Handha frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, 
tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunen fasta egendom 

Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta 
inte har uppdragits åt annan nämnd/styrelse  

För att tillvarata kommunens intressen vid offentlig auktion har styrelsen att 
inköpa fast egendom i vilken kommunen har intecknat fordran eller inskriven 
rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande kommunen tagit 
sig ansvar. Styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv till fullmäktige och 
samtidigt lägga fram förslag till slutlig täckning av förskotterade kostnader för 
förvärvet.  

Personalpolitik 
§ 4 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna arbetsmiljöfrågorna och tar 
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare.  Kommunstyrelsens arbetsutskott är personalorgan för den 
personal som arbetar inom samtliga nämnders verksamhetsområden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också kommunens löne- och 
pensionsmyndighet och ansvarar för kommunens centrala personalpolitik.  
 
Det innefattar att: 
• teckna kollektivavtal 
• samordna förtagshälsovården 
• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt, utom vad gäller paragraferna 11-14  och 38, i Lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, inom andra nämndernas 
verksamhetsområden 

• besluta om stridsåtgärd 
• tolkningar av arbetsrättsliga avtal och lagar samt tvister  
• lämna uppdrag som avses i Lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 
• samordna arbetet vid förflyttning och omplacering av anställd  
• anställa och entlediga förvaltningschefer hos kommunen 
• besluta om att inrätta tjänster inom kommunens förvaltningsorganisation 
• leda och samordna uppföljningen av kommunens personal- och 

organisationsutveckling, personaladministration, samt ge råd och biträde i 
personalpolitiska frågor  

 
§ 5 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

• Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten fullmäktige angivit. 

• Styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar som fullmäktige 
fastställt. 

• Utarrendera, uthyra eller annars upplåta nyttjanderätt till fastighet under 
styrelsens förvaltning. 

• Exploateringsavtal och/eller exploateringskalkyl såvida dessa inte utvisar ett 
större ekonomiskt underskott. 
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• Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen och annan lagstiftning av fastighet eller 
fastighetsdel upp till värdet av tre miljoner samt upplåta tomträtt. 

• Inhyrning, uthyrning och förvaltning av kommunens bostäder för nyanlända 
flyktingar samt personer som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453) eller 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

• Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i 
annan tillhörig fastighet samt belasta kommunens fastigheter med 
motsvarande rättigheter. 

• I sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

• Yttranden som ankommer på fullmäktige, 
– när dessa inte är av principiell betydelse, 
– när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige 

 
Ordföranden 
§ 6 Kommunstyrelsens ordförande åligger särskilt att  
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndsförvaltning 
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor  

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden, om inte kommunstyrelsen i särskilda fall 
bestämt annat 

• se till att styrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och 

tjänstemän i kommunstyrelsens lokaler 
• i övrigt tillse att styrelsens och utskottens uppgifter fullgöres. 
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Kommunalråd och oppositionsråd 
§7 En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid ska enligt kommunallagen ha benämningen kommunalråd eller 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.  

Kommunalråd ska i Härnösand kommun vara ledamot av kommunstyrelsen. 

Sedan val av kommunstyrelse skett fastställer fullmäktige bland styrelsens 
ledamöter minst två kommunalråd, av vilka ett ska företräda oppositionen och 
betecknas oppositionsråd. 

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika benämnas kommunalråd och fullgöra 
sitt uppdrag på heltid. Oppositionsråd ska fullgöra sitt uppdrag med arvodering 
på minst 75 %.  

Arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande kan delas mellan flera 
majoritetsföreträdare. Kommunstyrelsen utser i sådana fall företrädare för 
majorititen och föreslår kommunfullmäktige fördelning av arvodet. 
Majoritetsföreträdare som fullgör sitt uppdrag med en arvodering på minst 75 
% benämns kommunalråd. 

Arvodet för kommunstyrelsens andre vice ordförande kan delas mellan flera 
oppositionsföreträdare. Kommunstyrelsen utser i sådana fall företrädare för 
oppositionen och föreslår kommunfullmäktige fördelning av arvodet. 
Oppositionsföreträdare som fullgör sitt uppdrag med arvodering på minst 75 % 
benämns oppositionsråd. 

Kommunalråd får närvara och delta i överläggningar men ej i besluten vid 
sammanträden i kommunens nämnder och styrelser även om kommunalrådet ej 
är ledamot eller ersättare i styrelse/nämnden. Närvarorätten gäller inte ärenden 
som rör myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsens föreslår 
kommunfullmäktige fördelning av arvodet till ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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4 Arbetslivsnämnd 

Nämndens övergripande uppgift  
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap.3 § 16 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde  
§ 2 Arbetslivsnämnd ska fullgöra de operativa uppgifterna inom 
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända. 

§ 3 Arbetslivsnämnden ska fullgöra de operativa uppgifterna vad gäller  

• vuxnas lärande och mottagning av nyanlända  

• sysselsättning och arbetsmarkandsinsatser för unga och vuxna från 20 år  

• sommarjobb  

• kommunal vuxenutbildning (KomVux), särskild utbildning för vuxna 
(LärVux) och svenska för invandrare(SFI)  

• samhällsorientering på modersmål (SO)  

• studie och yrkesvägledning för vuxna  

• yrkeshögskoleutbildning och drift av maskinhallen  

• uppdragsutbildning  

• Lärcentrum  

• driva och utveckla integrationsverksamhet  

• tolkförmedlingen  
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5 Samhällsnämnd 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap. 3 § 16 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 
§ 2 Samhällsnämnd är verkställande organ för mark- och 
exploateringsverksamheten inklusive förvaltning och förädling av mark- och 
skogstillgångarna.  

§ 3 Samhällsnämnd är kommunal väghållningsmyndighet och ska svara för 
teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive gatu-
/vägbelysning, skötsel och utveckling av allmän platsmark, park- och 
grönområden.  

§ 4 Samhällsnämnd svarar för myndighetsfrågor och förvaltning av 
kommunens hamn och kajer.  
§ 5 Samhällsnämnd ska fullgöra kommunens uppgifter 

• inom plan- och byggnadsväsendet och har närmaste kontrollen av 
byggverksamheten enligt Plan- och bygglagen.  

• som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd inom plan- 
och byggväsendet. 

• inom miljö- och hälsoskydds-området med stöd av Miljöbalken, 
Livsmedelslagen, Smittskyddslagen och Strålskyddslagen. 

• som enligt annan lag ska fullgöras av den nämnd inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

• inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom 
kulturmiljöområdet.  

• gällande trafikplanering och trafiksäkerhet samt besluta om lokala 
trafikföreskrifter och har även ansvar för kommunens kollektivtrafik 

• inom mätteknisk verksamhet och kartproduktion, kommunala 
namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister. 

• inom fritids- och idrottsområdet och ska arbeta för förverkligandet av 
kommunens fritids- och idrotts politiska mål. 

• att utöva tillsyn över sprängämndesprekursorer. 

§ 6 Samhällsnämnd ska vidare  

• upprätta översiktplaner och fördjupningar 

• anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är av 
principiell betydelse eller av större vikt 
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• driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom ramen 

för nämndens verksamhetsområde samt genomföra kommunens 
energirådgivning  

• besluta om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i 
vissa fall  

• genomföra bostadsanpassningen enligt lagen bostadsanpassningsbidrag 

• medverka i framtagande av avfallsplan och annan reglering av 
avfallsverksamheten i kommunen 

• medverka i planering av infrastrukturfrågor, inkluderande 
tillfredsställande kollektiv trafikförsörjning  

• medverka i samordning och överenskommelser mellan kommunens 
VA-huvudman och nämndens verksamhetsområde 

• utveckla friluftslivet, kommunens ungdomsgårdsverksamhet, 
ungdomsdemokratifrågor samt annan ungdomsverksamhet inom 
nämndens ansvarsområden  

• stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 
organisationer inom nämndens verksamhetsområde  

• driva och upplåta lokaler och anläggningar inom nämndens 
förvaltningsområde 

• fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 
nämndens verksamhet 

• besluta om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och anläggningar 
inom nämndens verksamhetsområde 

• utarbeta förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och 
remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

• bereda och besluta i ärenden rörande tillstånds- och 
registreringsprövningar av lokala lotterier 
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6 Skolnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap. 3 § 16 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 
§ 2 Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen (2010:800)  
§ 3 I Skolnämndens uppgifter ingår att ge stöd och service till 
funktionsnedsatta som inte ankommer på annan nämnd.  

§ 4 I skolnämndens uppgifter ingår att leda och samordna verksamheten inom 
skol- och utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och musik- & kulturskola. 

§ 5 Skolnämnd ska vidare  

• utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar 

• utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) 

• bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn och elever 

• se till att utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

• se till att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

• utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 
huvudmän kommunen har godkänt 

• ansvara för kommunens uppgifter enligt skollagen kap. 29 § 9 
(kommunerans aktivitetsansvar för ungdomar).  Aktivitetsansvaret gäller 
de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarnade utbildning  
 

• systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 
på huvudmannanivå 

 

-
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7 Socialnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen (1999:900) kap. 3 § 16 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§ 2 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg och för den 
kommunala hälso- och sjukvården och vad som i lag sägs om socialnämnd.  

§ 3 Socialnämnden ska vidare ansvara för:  

• insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och 
funktionshindrade 

• kommunens uppgifter inom socialtjänsten för individ- och familjeomsorg 

• kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

• tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl  

• tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel  

• att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

• fördelning av bidrag till ideella organisationer inom styrelse/nämndens 
verksamhetsområde.  

• fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens ansvarsområde 

• insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade förutom korttidstillsyn avseende elever i den 
obligatoriska skolan 

• insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

• insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunalbefogenhet 
att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde. 

• upphandling med stöd av upphandlingsenheten enligt lagen om 
valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde  

• att främja sociala företag 

• kommunens uppgifter vad gäller ensamkommande asylsökande barn, och 
barn som beviljats uppehållstillstånd  
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8 Valnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt kommunallagen kap. 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallgen (1999:900) kap.3 § 16 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§ 2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd 
enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lagen om kommunala 
folkomröstningar. 
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9 Krisledningsnämnden 

Nämndens övergripande uppgift 
§ 1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) skall 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 
skall fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 
tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.  

Nämndens sammansättning 
§ 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. 
Som sekreterare för nämnden tjänstgör kommunsekreteraren. Vid förfall för 
denne utses sekreterare av nämndens ordförande. 

Ansvarsområde 
§ 3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 
medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska ske. 
När beslut fattats träder krisledningsnämnden i funktion. Beslutet och motiv 
till beslutet skall dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 
motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 
ordföranden eller om denne inte är tillgänglig, dennes ersättare. 

§ 4 Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall 
därefter snarast anmälas till nämnden. 

§ 5 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 
kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. Om möjligt ska dessförinnan krisledningsnämnden ha berett 
berörd ordförande tillfälle att yttra sig. 

Förvaltningschefer och andra inom kommunens organisation som normalt 
lyder direkt under egen nämnd lyder, i de fall krisledningsnämnden aktiverats 
och när denne övertagit den ordinarie nämndens befogenheter, direkt under 
krisledningsnämnden.  

§ 6 Nämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid behov begära 
bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller landsting. 
Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§ 7 Nämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat 
ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av händelsen.   

§ 8 När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 
ordinarie nämnd och att dess verksamhet skall upphöra. Beslut om att 
krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 
kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige. 

§ 9 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för denna. 
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10 Överförmyndaren 
§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 
överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§ 2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 
författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. 
Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§ 3 Om överförmyndaren är förhindrad skall överförmyndarens ersättare 
tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§ 4 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättats av överförmyndaren 
skall undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras av person som 
överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer överförmyndaren vem som 
ska underteckna handlingar. 

§ 5 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler 
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Härnösands 
kommun 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Nybrogatan 8 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
 
 

YTTRANDE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2019-01-18 

 
Dnr  

SKN/2018-000243 

  

 

 Skolnämnden 

Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 

 

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nytt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna i Härnösands kommun. Det föreslagna 

reglementet är ett gemensamt sammanhållet reglemente i stället för att varje 

nämnd, inklusive kommunstyrelsen, har egna reglementen. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad 

det har varit innan. Den del som avser just skolnämndens övergripande 

uppgifter och ansvarsområde innehåller inga direkta skillnader mot hur 

nuvarande reglemente är utformat varför inga synpunkter lämnas. 

    

 

 

Birgitta Wigren 

Förvaltningschef 

 

Härnösands 
kommun 



 
Härnösands kommun 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2011-11-28 
Dnr 

SKN/2018-000243 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Nuvarande gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder. 

 

Bilaga 2.  Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder. 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Härnösands teater, torsdagen den 13 december 2018 kl 08:45-12:50 med ajournering 
kl. 9:50-11:30 

Beslutande Ledamöter 

Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande 
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande 
Bengt  Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Birgit Eldroth (S) 
Rolf Gösta Andersson (S) 
Rolf Rune Andersson (S) 
Göran Hådén (MP) 
Torgny Jarl (S) 
Ulrika Sundgren (C) 
Saeida Noori (MP)  
Bengt Olof Jansson (L) tjänstgörande ersättare för Malin Plantin Sjöblom (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Hans Berglund (S) 
Tove Engvall (MP) endast närvarande under § 127 
Lina Halvarsson (S) 
Carl Fredrik Edgren (V) 
 

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef 
Linnea Nordin, nämndsekreterare 
Gunnel Selling Norell, verksamhetschef 
Lena Albonius, verksamhetsstrateg 
Tomas Boström, personalföreträdare Lärarförbundet  
Annelie Persson, personalföreträdare Vision 
Jenny Långström, sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen, kl. 09:20-09:45 
Malin Schéele, förskolechef, kl. 09:45-09:50 
Johanne Lundgren, controller, § 126-127 
 

Justerare Bengt Wallgren 

Justeringens plats och tid Skolkontoret, Johannesbergsgatan 3, 2018-12-13 kl. 14:15 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragraf § 128 
 Linnea Nordin  

 Ordförande 

  

 Ann-Christine Myrgren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-14 Datum då anslaget tas ned 2019-01-04 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Linnea Nordin  
 

..._ Härnösands 
~ kommun 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 128 Dnr 2018-000243 003 3 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun .......................................................................................... 3 

 

..._ Härnösands 
~ kommun 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2018-000243 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige 

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till nytt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnderna i Härnösands kommun. Det föreslagna 

reglementet är ett gemensamt sammanhållet reglemente i stället för att varje 

nämnd, inklusive kommunstyrelsen, har egna reglementen. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad det 

har varit innan. Den del som avser just skolnämndens övergripande uppgifter 

och ansvarsområde innehåller inga direkta skillnader mot hur nuvarande 

reglemente är utformat varför inga synpunkter lämnas. 

   

Beslutsunderlag 

Remiss – Begäran om yttrande från kommunstyrelseförvaltningen. 

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder. 

Nuvarande gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 

20181015-20190131. 

Yttrande om gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.  

Diarienummer 2018-000243.     

..._ Härnösands 
~ kommun 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

______  

 

 

..._ Härnösands 
~ kommun 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Samhällsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Brunnhusgatan 4 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Christina Norberg, 0611-348104 
christina.norberg@harnosand.se 

Yttrande  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2018-11-30 

 
Dnr  

SAM/2018-000186 

  

 

 Samhällsnämnden 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun, samt  

 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.   

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitel 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad 

det har varit innan.  

I den del som avser samhällsnämndens övergripande uppgifter och 

ansvarsområde finns under punkt 1: att vara verkställande organ för mark- 

och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- 

och skogstillgångar. 

Ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet flyttades över till 

Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och 

exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Ansvar för förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar är kvar 

under samhällsnämndens ansvar. 

Första delen i punkt 1 bör tas bort och istället blir punkt 1”Förädling av 

mark- och skogstillgångar”.   

Härnösands 
kommun 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-11-30 
Dnr 

SAM/2018-000186 
 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensamt reglemente  

Thomas Jensen 

Förvaltningschef 

Christina Norberg 

Nämnsekreterare 

 

Bilagor 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 227 Dnr 2018-000186 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun med revidering av samhällsnämndens ansvarsområde.  

Samhällsnämnden beslutar vidare  

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitel 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och kommunstyrelseförvaltningen ber därför nämnderna 

att yttra sig över förslaget till revidering som rör den egna nämnden. 

Det reviderade reglementet har uppdaterats och blivit mer likriktat än vad det 

har varit innan.  

I den del som avser samhällsnämndens övergripande uppgifter och 

ansvarsområde finns under punkt 1: att vara verkställande organ för mark- 

och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- 

och skogstillgångar. 

Ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet flyttades över till 

Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och 

exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Ansvar för förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar är kvar 

under samhällsnämndens ansvar. 

Första delen i punkt 1 bör tas bort och istället blir punkt 1”Förädling av 

mark- och skogstillgångar”.   

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensamt reglemente. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2018-11-30.  

______  

Härnösands 
kommun 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Härnösands 
kommun 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 209 Dnr 2018-000304 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och därför ska nämnderna yttra sig över förslaget till 

reviderat reglemente. 

Nämnderna ska endast yttra sig över den del som berör respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-11-28 med bilaga.   

______  

 

~ Härnösands 
~ kommun 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 83 83 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Agneta Nordström 
agneta.nordstrom@harnosand 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1 

Datum 

2018-11-23 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden förseslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun. 

 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Det nuvarande reglementet 

behöver revideras och därför ska nämnderna yttra sig över förslaget till 

reviderat reglemente. 

Nämnderna ska endast yttra sig över den del som berör respektive nämnd. 

 

 

 

 

Agneta Nordström 

Förvaltningschef 

 

 

 

Bilaga  Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun.  KS/2018-000481 

 

 

 

 

 

~ Härnösands 
~ kommun 



 
Härnösands kommun 
 
Socialförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-11-23 
  

  
 

 

 

  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunfullmäktige 
Johanna Laine, 0611 34 80 08 
johanna.laine@harnosand.se 

PROTOKOLLSFÖRSLAG  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-01-18 

 
Dnr  

28254 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Återredovisning av fattade beslut gällande 
medborgarförslag 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att återredovisningen av fattade beslut gällande medborgarförslag läggs till 

handlingarna. 

Bakgrund 

De nämnder som av fullmäktige fått i uppdrag att besvara medborgarförslag ska 

återredovisa fattade beslut. Även kommunstyrelsen ska redovisa medborgarförslag 

som den hanterat. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsnämnden § 230, 2018-12-13, Medborgarförslag 

Trafikförbättringar 

Protokollsutdrag samhällsnämnden § 229, 2018-12-13, Medborgarförslag Det är 

mänskligt att gena – Ett medborgarförslag för ett kompletterande övergångsställe 

över Gånsviksvägen 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 

Härnösands 
kommun 
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Samhällsnämnden 'HAR'-JÖSANDS KOMMUN 

Justerandes sign 
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§ 230 Dnr 2018-000110 311 

Medborgarförslag - Trafikförbättringar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag om att förbjuda vänstersväng vid korsningen 
Skeppsbron/Skeppet och Skeppsbron/Bolagsbryggan har inkommit till 
kommunen. 

Samhällsförvaltningen är medveten om de problem som finns i den aktuella 
korsningen vid vissa tidsperioder under dagarna. Ett förbud mot 
vänstersväng i korsningen Skeppsbron-Skeppet/Nybrogatan skulle i och för 
sig vara möjligt. Dessa fordon skulle då istället göra högersväng och sedan 
använda cirkulationsplatsen på andra sidan Nybron för att "vända". 

Ett förbud mot vänstersväng i korsningen Skeppsbron-Bolagsbryggan/ 
Nybrogatan är däremot inte lika enkelt. Fordon som har sin målpunkt på 
andra sidan Nybron skulle då vara tvingade att göra högersväng men i den 
riktningen finns ingen lämplig möjlighet att vända. Det skulle riskera att öka 
trafikmängd och svängrörelser på andra vägar och vägkorsningar i området. 

Det pågår just nu ett planeringsarbete för en framtida utfonnning av 
Nybrogatan. En fråga som kommer att bli föremål för invånardialog under 
första halvåret 2019. 

Samhällsförvaltningen anser det lämpligt att invänta kommande planer för 
framtida Nybrogatan innan några förändringar i trafikflödet på och i 
anslutning till Nybrogatan genomförs. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av Ulf Rehnberg, trafik och infrastrukturplanerare vid 
sammanträde 2018-12-13. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2018-11-22. 
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T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-11-22 
Diarienummer 

SAM2018-110 

Samhällsförvaltningen 
Ulf Rehnberg, 0611-34 81 22 
ulf.rehnberg@harnosand.se 

Postad rus 

Samhällsnämnden 

Medborgarförslag om trafikförbättringar (KS2018-223) 

Förslag till beslut 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Beskrivning av ärendet 

Håkan Bergström har inkommit med ett medborgarförslag om att förbjuda 
vänstersväng vid korsningen Skeppsbron/Skeppet och 
Skeppsbron/Bolagsbryggan. 

Kommunfullmäktige har 2018-05-25 §66 överlämnat medborgarförslaget till 
Samhällsnämnden för beredning och besvarande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningen är medveten om de problem som finns i den aktuella 
korsningen vid vissa tidsperioder under dagarna. 

Ett förbud mot vänstersväng i korsningen Skeppsbron-Skeppet/Nybrogatan 
skulle i och för sig vara möjligt. Dessa fordon skulle då istället göra 
högersväng och sedan använda cirkulationsplatsen på andra sidan Nybron 
för att "vända". 

Ett förbud mot vänstersväng i korsningen Skeppsbron-Bolagsbryggan/ 
Nybrogatan är däremot inte lika enkelt. Fordon som har sin målpunkt på 
andra sidan Nybron skulle då vara tvingade att göra högersväng men i den 
riktningen finns ingen lämplig möjlighet att vända. Det skulle riskera att öka 
trafikmängd och svängrörelser på andra vägar och vägkorsningar i området. 

Det pågår just nu ett planeringsarbete för en framtida utformning av 
Nybrogatan. En fråga som kommer att bli föremål för invånardialog under 
första halvåret 2019. 

Samhällsförvaltningen anser det lämpligt att invänta kommande planer för 
framtida Nybrogatan innan några förändringar i trafikflödet på och i 
anslutning till Nybrogatan genomförs. 

Hemsida Telefon 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

8es0ksadr~s 
Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

www.harnosand.se 
E-po,t 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

0611-34 80 00 vx 
Fa, 

0611-34 81 65 
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Samhällsnämnden 
2018 -12- l I 

Justerandes s,gn 
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§ 229 Dnr 2018-000159 312 

Medborgarförslag - Det är mänskligt att gena - Ett 
medborgarförslag för ett kompletterande 
övergångsställe över Gånsviksvägen 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag om ett nytt övergångsställe efter Gånsviksvägen i 
anslutning till infarten till parkeringsplatsen vid affären "Willys" har 
inkommit till kommunen. 

Längs Gånsviksvägen delen Brännavägen-Nybrogatan, en sträcka på c:a 700 
meter finns idag sex övergångsställen. Vägen är alltså väl tillgodosedd i det 
avseendet. Däremot saknas möjlighet till passage på den plats som 
förslagsställaren anger. I anslutning till den platsen finns busshållplatser på 
vardera sida av Gånsviksvägen vilket i sig motiverar en förbättrad möjlighet 
för gående att passera vägen. 

Vi delar därför medborgarförslaget i sak. Den exakta placeringen behöver 
dock analyseras lite mer noggrant. Det pågår just nu en analys av 
linjesträckningarna för stadsbusstrafiken. Innan ett övergångsställe anläggs 
bör det därför vara klarlagt i vilken mån busshållplatserna blir kvar på 
nuvarande platser. Det är lämpligt att det finns möjlighet till gångpassager i 
anslutning till busshållplatser. Men med hänsyn till att aktuell vägsträcka 
redan idag är väl tillgodosedd med övergångsställen bör det därför övervägas 
om något/några andra ska tas bort. Vidare måste bedömas om ett nytt 
övergångsställe bör utföras med en mittrefug för att säkerställa en god 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Sammanfattningsvis anser vi alltså att förslaget är befogat och en gång
passage bör därför anläggas i det område som anges men med hänsyn till de 
omständigheter som redovisats ovan. 

Utdragsbestyrkande 

I (-~ :} S lu l /') J',CY: I ~ 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-12-13 

Samhällsnämnden 

Justerandes slgn 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av Ulf Rehnberg, trafik och infrastrukturplanerare vid 
sammanträde 2018-12-13. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2018-11-22. 
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Datum Diarienummer 

~ Härnösands 
L],J kommun 

2018-11-22 SAM2018-159-482 

Samhällsförvaltningen 
Ulf Rehnberg, 0611-34 8122 
ulf.rehnberg@harnosand.se 

Postadress 

Samhällsnämnden 

Medborgarförslag om övergångsställe längs Gånsviksvägen 
(KSl 7-484-312) 

Förslag till beslut 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Beskrivning av ärendet 

Markus Dahlberg har inlämnat ett medborgarförslag om ett nytt 
övergångsställe efter Gånsviksvägen i anslutning till infarten till 
parkeringsplatsen vid affären "Willys". 

Kommunfullmäktige har 2018-09-24 §99 överlämnat medborgarförslaget till 
Samhällsnämnden för beredning och besvarande. 

Beslutsunderlag 

Längs Gånsviksvägen delen Brännavägen-Nybrogatan, en sträcka på c:a 700 
meter finns idag sex övergångsställen. Vägen är alltså väl tillgodosedd i det 
avseendet. Däremot saknas möjlighet till passage på den plats som 
förslagsställaren anger. I anslutning till den platsen finns busshållplatser på 
vardera sida av Gånsviksvägen vilket i sig motiverar en förbättrad möjlighet 
för gående att passera vägen. 

Vi delar därför medborgarförslaget i sak. Den exakta placeringen behöver 
dock analyseras lite mer noggrant. Det pågår just nu en analys av 
linjesträckningarna för stadsbusstrafiken. Innan ett övergångsställe anläggs 
bör det därför vara klarlagt i vilken mån busshållplatserna blir kvar på 
nuvarande platser. Det är lämpligt att det finns möjlighet till gångpassager i 
anslutning till busshållplatser. Men med hänsyn till att aktuell vägsträcka 
redan idag är väl tillgodosedd med övergångsställen bör det därför övervägas 
om något/nå&rra andra ska tas bort. Vidare måste bedömas om ett nytt 
övergångsställe bör utföras med en mittrefug för att säkerställa en god 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Sammanfattningsvis anser vi alltså att förslaget är befogat och en gång
passage bör därför anläggas i det område som anges men med hänsyn till de 
omständigheter som redovisats ovan. 

Hen1s1dii Telefon 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besoksadress 
Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

www.harnosand.se 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

0611 -34 80 00 vx 

0611-34 8165 

Organ1sat.onsnr 

212000-2403 

B•n~eiro 
5576-5218 
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Datum 
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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 
 

 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Johanna Laine, 0611-348008 
johanna.laine@harnosand.se 

PROTOKOLLSFÖRSLAG  
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Datum 

2019-01-25 

 
Dnr  

KS/2018-000005 
KS/2019-000023 

  

 

  

Avsägelser 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelserna från 

Sonny Andersson (C) som ersättare i kommunfullmäktige, 

Ingemar Wiklander (KD) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Länsmuseet 

Västernorrland, 

Johan Sundqvist (MP) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Länsmuseet 

Västernorrland, 

Richard Viklund (M) som ersättare i socialnämnden, 

Ronny Larsson (M) som ledamot i samhällsnämnden, 

Gunnar Vestman (M) som ersättare i kommunfullmäktige och 

Amanda Lind (MP) som ledamot i kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 

Sonny Andersson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Ingemar Wiklander (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen 

för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 

Johan Sundqvist(MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 

Richard Viklund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. 

Ronny Larsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

samhällsnämnden. 

Gunnar Vestman (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Amanda Lind (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Härnösands 
kommun 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-01-17 
Dnr 

KS/2017-000033 
 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Sonny Andersson (C) 2018-12-21 

Avsägelse från Ingemar Wiklander (KD) 2019-01-14 

Avsägelse från Johan Sundqvist (MP) 2019-01-14 

Avsägelse från Richard Viklund (M) 2019-01-15 

Avsägelse från Ronny Larsson (M) 2019-01-23 

Avsägelse från Gunnar Vestman (M) 2019-01-24 

Avsägelse från Amanda Lind (MP) 2019-01-24 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare   
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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 
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Datum 

2019-01-25 

 
Dnr  

KS/2019-000033 

  

 

  

Valärenden 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att välja Karin Högberg (KD) och Myriam Estrella-Näslund (MP) till ersättare i 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 

att välja Camilla Nilsson (L) till ersättare i socialnämnden, 

att välja Jonas Tynér (M) till ledamot i samhällsnämnden samt 

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

i kommunfullmäktige efter Sonny Andersson (C) och Gunnar Vestman (M) och 

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

kommunfullmäktige efter Amanda Lind (MP). 

 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

   

 

Härnösands 
kommun 
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Härnösand 2018-01-14 

NOMINERING AV ERSÄTTARE I STIFfELSEN LÄNSMUSEET 
VÄSTERNORRLANDS STYRELSE 

Kristdemokraterna föreslår Karin Högberg (KD) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Länsmuseet Våsternorrland. 

Mz~~-~~ 
I::~~ iklander 
Gruppledare för Kristdemokraterna 



~ Härnösands 
~ kommun 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Valberedning 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign 

Rådhuset, 2019-01-22, kl.16:00-17:00 

Ledamöter 

Göran Norlander (S) 
Kristoffer Bod in (M) 

Eva Olstedt Lundgren (L) 
Ingrid Nilsson (V) 

Knapp Britta Thyr (MP) 
Christina Lindberg (C) 

Ingemar Wiklander (KD) 
Lennart Bergström (SD) 

Johanna Laine, kommunsekreterare, Anna Bostedt, kanslichef 

Kristoffer Bod in (M) 

Rådhuset, direkt efter sammanträdet 

( 7 / -;:iYr1 /i{_g,'-f 

~ ~~ 
Kristoffer Bod in 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum då anslaget tas ned 

Sida 
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Valberedning 

Ärendelista 

§ 20 Dnr 2018-000400 

Sida 

PROTOKOLL 2(8) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Val av justerare ................................................................................................................................ 3 

§ 21 Dnr 2018-000400 
Val till mandatperioden 2019-2022 ................................................................................................. 4 

Justerande ign I "" ,.,,, •• .,,'",. 



Pi Härnösands 
[IJ kommun 
Valberedning 

§ 20 

Val av justerare 

Valberedningens beslut 

Valberedningen beslutar 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2018-000400 

att välja Kristoffer Bodin (M) att justera dagens protokoll. 
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~ Härnösands 
[I_J kommun 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Valberedning 

§ 21 Dnr 2018-000400 

Val till mandatperioden 2019-2022 

Valberedningens beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till Härnösand Elnät AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande 

Ledamöter (5-7 st) Ersättare (lika många) 

Ann-Sofie Berglund (S) Anders Byqvist (S) 

Lars-Gunnar Hultin (V) 

Eva Goes (MP) 

Christina Ögrim (KD) 

Sonny Andersson (C) 

Lennart Bolander (M) 

Lennart Bölin (M) 

Lotten Vidmark (S) 

Issam Sassi (S) 

Anne Möller Söderberg (MP) 

Jan Gilliusson (C) 

Jonas Lundgren (L) 

Stefan Backlund (M) 

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och 

att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M) 

att till Invest i Härnösand AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande 

Ledamöter (3-4 st) Ersättare (2 st) 

Andreas Sjölander (S) Magnus Oscarsson (S) 

Ingrid Nilsson (V) Christian Wasell (M) 

Christina Lindberg (C) 

Knapp Britta Thyr (MP) 

att som ordförande välja Andreas Sjölander (S) 

att som 1 :e vice ordförande välja Ingrid Nilsson (V) 

att som 2:e vice ordförande välja Christina Lindberg (C) 

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) 

Sida 
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PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Sida 
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Valberedning 

Justerandes sign 

att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M) 

att till Technichus i Mittsverige AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande 

Ledamöter (högst 7 st) Ersättare () 

Fred Nilsson (S) Mattias Silva (MP) 

Janet Harling (V) 

Ulla Bylund (KD) 

Karin Andersson (M) 

Krister Eriksson (S) 

Mattias Jonsson (L) 

att som ordförande välja Fred Nilsson (S) 

att som 1 :e vice ordförande välja Janet Harling (V) 

att som 2:e vice ordförande välja Karin Andersson (M) 

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och 

att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M) 

att som ombud vid bolagsstämma för AB Härnösandshus välja Göran Norlander (S) 
och 

att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M) 

att till Härnösands kommunfastigheter AB för mandatperioden 2019-2022 välja 
följande 

Ledamöter (5 st) 

Cathrin Renström (S) 

Carl Fredrik Edgren (V) 

Tomas Frejarö (MP) 

Anette Nordin (C) 

Karl-Einar Bjömer (M) 

Ersättare (5 st) 

Mats Höglund (S) 

Basel Aljamal (S) 

Anders Nordström (KD) 

Sven Vesterlund (C) 

Roland Stenberg (M) 

att som ordförande för samma mandatperiod välja Carl Fredrik Edgren (V) 

att som 1 :e vice ordförande välja Cathrin Renström (S) 

att som 2:e vice ordförande välja Karl-Einar Bjömer (M) 

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och 

att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M) 

,,, \ ll6 ~ 
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PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Sida 
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Valberedning 

Justerandes sign 

att till Höga Kusten destinationsutveckling AB för mandatperioden 2019-2022 välja 
följande 

Ledamöter (2 st) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Ersättare (2 st) 

Johan Sundqvist (MP) 

Olle Lövgren (L) 

att som ombud vid bolagsstämma välja Göran Norlander (S) och 

att som ersättare för ombud vid bolagsstämma välja Kristoffer Bodin (M) 

att till Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen för mandatperioden 2019-
2022 välja följande 

Ledamöter (2 st) 

Lennart Molin (S) 

Ersättare (2 st) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Ingemar Ljunggren (M) 

att till Kommunförbundet Västernorrland för mandatperioden 2019-2022 välja 
följande 

Ombud till förbundsmöte (4 st) 

Andreas Sjölander (S) 

Ingrid Nilsson (V) 

Johan Sundqvist (MP) 

Styrelseledamot (2 st) 

Andreas Sjölander (S) 

Ledamot skolnämndpresidiet (2 st) 

Monica Fällström (S) 

Bengt Jans son (L) 

Ersättare (4 st) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Ann Charlotte Wisen (S) 

Monica Fällström (S) 

Ida Skogström (M) 

Ersättare för styrelseledamot (2 st) 

Ingrid Nilsson (V) 

Ledamot vuxenutbildningsnämndpresidiet (2 st) 

Sverker Ågren (KD) 

I """ .. ,.,,,,,",. 
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Valberedning 

Bengt Wallgren (M) 

Ledamot i socialnämndpresidiet (2 st) 

Krister Fagerström McCarthy (S) 

Margareta Tjärnlund (M) 

Ledamot i kultur- och 

Johan Sundqvist (MP) 

Christina Lindberg ( C) 

fritidspresidiet (2 st) 

Knapp Britta Thyr (MP) 

Christian W asell (M) 

att till Näringslivsarkiv i Norrland för mandatperioden 2019-2022 välja följande 

Ledamöter (1 st) Ersättare (1 st) 

Bo Anders Öberg (S) Björn Tunberg (M) 

Ombud vid bolagsstämma (1 st) 

Göran Norlander (S) 

Ersättare för ombud vid bolagsstämma (I st) 

Kristoffer Bodin (M) 

att till Härnösands jaktvårdskrets för mandatperioden 2019-2022 välja följande 
Ombud 
Raymond Rinnan (S) 

att till Högsjö jaktvårdskrets för mandatperioden 2019-2022 välja följande 
Ombud 

Lars Gunnar Hultin (V) 

att till Mellersta Norrlands pensionsstiftelse för mandatperioden 2019-2022 välja 
följande 

Ordförande 

Göran Norlander (S) 

att till Direktionen för sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse välja följande 

Ledamot (2 st) Ersättare (2 st) 

Rune Danielsson (S) Kenneth Högberg (KD) 

Sara Karlsson (L) Thomas Frejarö (MP) 
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att till Direktionen för rådman E Nybergs Pensionsfond välja följande 

Ledamot (1 st) Ersättare (1 st) 

Rune Danielsson (S) Sara Karlsson (L) 

att till Samordningsförbundet Härnösand-Timrå välja följande 

Ledamot 1 st Ersättare (1 st) 

Nina Skyttberg (S) Margareta Tjärnlund (M) 
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Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 
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Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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Datum 

2019-01-18 

 
Dnr  

KS/2019-000032 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 

kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Fullmäktige har den 28 januari 

2019 fått följande ärenden för kännedom: 

 

Protokollsutdrag skolnämnden § 132, 2018-12-13, Skolflyttarna – Redovisning av 

genomförda omorganisationer av Härnösands Gymnasium och årskurs 7-9–

enheter 

 

Protokollsutdrag skolnämnden § 129, 2018-12-13, Översyn förskolan – behovet 

av förskolor och förskoleplatser 

 

Granskning av delegationer, socialnämnden 

 

Granskning av delegationer, skolnämnden 

 

Granskning av handläggningsrutiner enligt SoL, socialnämnden 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2018-08-31 samt revisionsrapport 

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten 

 

Brev från kommunstyrelseordförandena i Härnösand och Sollefteå till näringsminister  

Mikael Damberg angående etablering av industri på glesbefolkade områden 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2019-01-28 

Härnösands 
kommun 
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§ 132 Dnr 2018-000245 001 

Skolflyttarna - Redovisning av genomförda 
omorganisationer av Härnösands Gymnasium och 
årskurs 7-9-enheter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att i framtiden göra en uppföljning av de kvalitetsaspekter som låg till grund 

för beslutet att genomföra 7-9-enheternas omorganisation inom tre år 

att överlämna till fullmäktige för kännedom  

att lägga redovisningen av skolflyttarna till handlingarna. 

    

Bakgrund 

Förvaltningschef har av skolnämnden fått uppdraget att tillsammans med 

presidiet diskutera innehållet i en utvärdering av skolflyttarna 2015-2016 och 

2016-2017 innefattande syftet med omorganisationen, om projekttid och 

budget hållits samt kvalitetssäkring. 

I denna redovisning redovisas bakgrund, genomförandeprocesser och delvisa 

resultat av genomförda omorganisationer av Härnösands Gymnasium och 

sammanslagning av fyra åk 7-9-enheter till två, som sedermera blev Hedda 

Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. I denna redovisning görs också 

en redogörelse över projektens kvalitetssäkringar och budget. 

Syftet med omorganisationen av årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet var att 

skapa förutsättningar för: 

 Likvärdighet – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar. 

 Kvalitet – högre kvalitet för högre måluppfyllelse. 

 Behörighet – en attraktiv skola med behörig personal och underlätta 

rekrytering av ny personal genom att erbjuda heltidstjänster inom 

samma skolenhet.  

 Ekonomi – skapa en stabil organisation som är mindre känslig för 

variation av elevantal. 
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 Konkurrenskraft och kvalitet – samla kommunens gymnasieprogram 

inom en lokalitet för högre kvalitet och stärkt konkurrenskraft. 

 

     

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse skolflyttarna – redovisning av 

genomförda omorganisationer av Härnösands gymnasium och årskurs 7-9-

enheter. 

Bilaga – Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-10.  

Diarienummer 2018-000245.     

______  
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Fax 

 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Skolkontoret 
Lena Albonius 

REDOVISNING - reviderad 
Sida 

1(12) 

 
Datum 

2018-12-19 

 
Dnr  

SKN/2018-000245 

  

 

 Skolnämnden 

Skolflyttarna - Redovisning av genomförda 
omorganisationer av Härnösands 
Gymnasium och årskurs 7-9-enheter 
 

Beskrivning av uppdraget 

Förvaltningschef har av skolnämnden fått uppdraget att tillsammans med 

presidiet diskutera innehållet i en utvärdering av skolflyttarna 2015-2016 

och 2016-2017 innefattande syftet med omorganisationen, om projekttid och 

budget hållits samt kvalitetssäkring. 

I denna redovisning redovisas bakgrund, genomförandeprocesser och 

delvisa resultat av genomförda omorganisationer av Härnösands 

Gymnasium och sammanslagning av fyra åk 7-9-enheter till två, som 

sedermera blev Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. I denna 

redovisning görs också en redogörelse över projektens kvalitetssäkringar 

och budget. 

Syftet med omorganisationen 

Syftet med omorganisationen av årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet var 

att skapa förutsättningar för: 

 Likvärdighet – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar. 

 Kvalitet – högre kvalitet för högre måluppfyllelse. 

 Behörighet – en attraktiv skola med behörig personal och underlätta 

rekrytering av ny personal genom att erbjuda heltidstjänster inom 

samma skolenhet.  

 Ekonomi – skapa en stabil organisation som är mindre känslig för 

variation av elevantal. 

 Konkurrenskraft och kvalitet – samla kommunens gymnasieprogram 

inom en lokalitet för högre kvalitet och stärkt konkurrenskraft. 

Härnösands 
kommun 



 
Härnösands kommun 
 
Skolkontoret 

REDOVISNING - reviderad 
Sida 

2(12) 

Datum 

2018-12-03 
Dnr 

SKN/2018-000245 
 

 

Bakgrund 

Lokalinventering 

2013 gjordes en övergripande lokalinventering av samtliga förskole- och 

skollokaler som skolförvaltningen förhyrde. Samtliga ytor märktes upp på 

ritningar med färgkoder för 6 kategorier; barn/elever, vuxna, korridorer, 

trapphus, ej använt och övrigt. 

  Barn/elever 55 % 

 Vuxna 12 % 

 Korridorer 13 % 

 Trapphus 3 % 

 Används inte 14 % 

 Övrigt 3 % 

 

Lokalutredningen låg därefter till grund för det fortsatta arbetet för att utreda 

lokalbehov för årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet. 

 

 

Samlat gymnasium 

Skolnämnden beslutade i juni 2013 att Härnösands kommun ska ha en 

samlad gymnasieskola. Förvaltningschefen gavs i uppdrag att utreda olika 

alternativ till en samlad gymnasieskola, upprätta konsekvensbeskrivning 

samt redovisa kostnader, yta, avtalstid och uppsägningstider för lokaler vid 

berörda gymnasieprogram. 
 

I beslutsunderlaget nämndes att Härnösands Gymnasium, för att nå sin fulla 

kapacitet, skulle vara en gymnasieskola med alla lokaliteter samlade till en 

enhet. Med sin unika programbredd inom både teoretiska-, praktiska-, 

introduktions- och specialanpassade program samt gymnasiesärskola skulle 

gymnasiet med en samlad verksamhet främja integration, samnyttjanden, 

nyfikenhet och stimulans. Personkännedom, trygghet och gemenskap skulle 

vara faktorer som skulle stärka skolans ”vikänsla”.  

En samlad gymnasieskola förväntades även möjliggöra ett mer intensivt och 

mer ekonomiskt nyttjande av personal och lokaler samt ge nya möjligheter 

att blanda teori och praktik. Dessutom skulle skolan kunna erbjuda tillval 

inom skolområdet, vilket skulle vara en stor del för både elever och 

personal. 

Utifrån ett likvärdighetsperspektiv skulle en samlad gymnasieskola kunna 

erbjuda likvärdiga förutsättningar och samordningsvinster för såväl 

teoretiska, praktiska program som gymnasiesärskola. Det framhöll i 

skrivelsen att styrkan med en samlad skola är att samverkan och integrering 

skulle uppnås på ett mer naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till 

samma resurser skulle också stärka gemenskapen för såväl skolans elever 
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som personal. 

 

Årskurs 7-9 

Parallellt med gymnasieskolans arbete med att försöka hitta en hållbar 

lösning för skolan på lång sikt, gjordes en lokalutredning över samtliga 

lokaler i kommunens förskolor och grundskolor. Utredningen visade att det 

fanns en skillnad, särskilt gällande lokalytan per elev, mellan de fyra åk 7-9-

enheterna. Skolenheternas måluppfyllelse skiljde sig också åt. 

Efter att skolförvaltningen fått en bild över såväl gymnasieskolans behov 

som grundskolornas behov, beslutades att lösningar skulle arbetas fram för 

ett samlat gymnasium och att fyra mindre enheter för årskurserna 7-9 i 

Härnösands kommun skulle bli två. 

 

Förberedelser och utredningar 

I slutet av vårterminen 2013 påtalade rektorer på de fyra 7-9-enheterna att 

de upplevde ekonomiska utmaningar. Farhågor fanns också för framtida 

svårigheter med rekrytering av behöriga lärare. Ur både ett kvalitets- och 

ekonomiskt perspektiv önskade man stå bättre rustad inför framtida 

konkurrenssituationer genom att ha tillräckligt många elever på skolorna för 

att kunna erbjuda lärare heltidstjänster inom varje åk 7-9-enhet. Lärare 

skulle då inte behöva tjänstgöra på flera skolenheter och skolorna skulle inte 

vara beroende av varandras tjänstefördelningar och scheman. 

I syfte att få kontroll över skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad 

genomförde skolförvaltningen en större lokalutredning sommaren 2013. 

Efter skolnämndens och kommunfullmäktiges beslut hösten 2013 om en 

samlad gymnasieskola fortsatte arbetet med en lokalöversyn av kommunens 

årskurs 7-9-enheter. Skolförvaltningens lokalutredning visade att antal 

kvadratmeter/elev varierade, särskilt för åk 7-9-enheterna. En önskan var att 

skolorna skulle ha ändamålsenliga lokaler för undervisning och inte vara 

bunden till hyreskostnader för lokalytor som inte kunde nyttjas effektivt.  

Olika utredningar och förberedande arbete genomfördes inom områden som 

måluppfyllelse, befolkningsprognoser, lokalinventeringar och ekonomi. 

GIS-kartor användes tillsammans med befolkningsprognoser för att bedöma 

lämpliga placeringar av kommunens skolor. I vissa delar av utredningsfasen 

användes konsultstöd. 

Då Härnösands kommun vid den tiden visat på resultat under 

riksgenomsnittet för måluppfyllelse i åk 9, var det ett prioriterat område för 

skolförvaltningen. Som en del i det förberedande arbetet besökte 

förvaltningschef 7-9-enheternas skolråd och personalgrupper. Frågan som 

ställdes till föräldrar, elever och personal var ”Vad är viktigt för en 

kvalitativ skola för åk 7-9 i Härnösand?”. Alla synpunkter sammanställdes 

för att tas till vara i det vidare arbetet. Devisen för det fortsatta arbetet med 

nya åk 7-9-enheter blev ”Alla ska med!” 

 



 
Härnösands kommun 
 
Skolkontoret 

REDOVISNING - reviderad 
Sida 

4(12) 

Datum 

2018-12-03 
Dnr 

SKN/2018-000245 
 

 

Politiska beslut (skolnämnd-kommunstyrelse-
kommunfullmäktige) 

2013-06-13 Skolnämnden beslutade att Härnösands kommun ska ha en 

samlad gymnasieskola. Förvaltningschef gavs i uppdrag att  

utreda olika alternativ till en samlad gymnasieskola, upprätta 

konsekvensbeskrivning samt redovisa kostnader, yta, avtalstid 

och uppsägningstider för lokaler vid berörda 

gymnasieprogram. 

2013-09-26 Skolnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

genomföra etableringen av en samlad gymnasieskola inom 

kvarteret Inspektorn inom en tvåårsperiod. Skolnämnden 

beslutade också att arbeta för att det estetiska programmet och 

Musik & Kulturskolan kan flytta till den samlade 

gymnasieskolan tidigare än kontraktstider utan extra 

hyreskostnad. Slutligen beslutade nämnden att etableringen 

skulle genomföras inom given hyresram. 

2015-06-10 Kommunfullmäktige beslutade att godkänna skolnämndens 

beslut om etablering av en samlad gymnasieskola inom 

kvarteret Inspektorn. Den nya etableringen skulle finansieras 

inom skolnämndens budgetram. Fullmäktige beslutade också 

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med 

skolnämnden utreda estetiska programmets och Musik & 

Kulrutskolans framtida lokalisering. 

2014-12-18 Skolförvaltningens lokalöversyn för åk 7-9 presenterades för 

skolnämnden. Skolnämnden beslutade att med presenterat 

underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda en 

organisation med två eller tre skolenheter för åk 7-9 i 

Härnösands kommun som inte skulle innebära nybyggnation. 

2015-04-23 Skolnämnden beslutade att med utgångspunkt från framlagt 

förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen 

att fortsätta arbetet med att ta fram fördjupad 

konsekvensbeskrivning för ekonomi och personal samt 

redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens 

sammanträde i maj 2015. 

2015-05-28 Skolnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  
 

att framtida organisation för årskurs 7-9 i Härnösands 

kommun ska organiseras i två enheter, en på fastlandet och en 

på Härnön, 
 

att två enheter för åk 7-9 i Härnösands kommun ska placeras 

på Franzénskolan och Sjöbefälsskolan inför läsåret 2016/2017, 

samt 
 

att godkänna den lokalförändring som uppstår för ett samlat 

gymnasium, under förutsättning att åk 7-9 organiseras enligt 

ovanstående att-satser. 
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Skolnämnden beslutade 
 

att grundsärskolan flyttas till Gerestaskolan, 
 

att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan, 
 

att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan, 
 

att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan, 
 

att samlat gymnasium och Musik & Kulturskolan förläggs i 

redan förhyrd lokal inom kvarteret Inspektorn, 
 

att skjuta fram investeringar för utomhusmiljön till 2017, 
 

att kostnader för flytt ska finansieras inom befintlig 

budgetram, samt 
 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar erforderliga 

beslut. 

2015-08-10 Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS2015-000307 611) 
 

att godkänna skolnämndens förslag att placera årskurs 7-9 vid 

två skolenheter, Franzénskolan och Sjöbefälsskolan, 

att godkänna skolnämndens förslag till lokalförändring för 

samlat gymnasium inom kvarteret Inspektorn, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med AB 

Klövern gällande Ädelstenen 6 (Sjöbefälsskolan) inom den 

kostnadsram som anges i bifogat hyresförslag, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Hemfosa 

Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 

(gymnasiet), Kv Skolan 1 (Franzénskolan), Kv Solen 15, 

Rådhuset 6, Folkskolan 3, Vinstocken 3 inom den kostnadsram 

som anges i bifogat hyresförslag,  
 

att omställningskostnader under 2016 om högst 5 mnkr 

belastar budget 2016, 
 

att kostnaderna för 2017 och framåt beaktas i kommande 

budgetarbete, 
 

att hyresavtalet med AB Härnösandshus gällande Vågmannen 

14 sägs upp i förtid, med succesiv överflyttning av estetiska 

programmet och Musik & Kulturskolan till Kv Inspektorn, 

samt 
 

att uppdra till AB Härnösandshus att i samverkan med 

kommunstyrelsen planera för förändrad användning av 

lokalerna i Vågmannen 14. 

2016-02-24 Skolnämnden beslutade (Dnr SKN2015-000103 714) 

att behålla förskolan Svalans verksamhet i befintliga lokaler. 

2016-08- Hedda Wisingskolan invigdes. 



 
Härnösands kommun 
 
Skolkontoret 

REDOVISNING - reviderad 
Sida 

6(12) 

Datum 

2018-12-03 
Dnr 

SKN/2018-000245 
 

 

2017-08- Wendela Hellmanskolan invigdes. 

2017-11-23 De ombyggda och renoverade lokalerna på Härnösands  

  Gymnasium invigdes och alla program är samlade inom  

  samma fastighet. 

 

Genomförande  

Arbetsmiljö och kvalitetssäkring 

En styrgrupp inrättades för var och en av de tre byggprojekten Inspektorn 

11, Skolan 1 och Ädelstenen 6. I vardera styrgruppen ingick 

förvaltningschef, verksamhetschef, projektledare, strateg och intendent. 

Referensgrupper bildades med ett urval personalrepresentanter från 

respektive enhet. Referensgruppernas uppgift var att samla in och föra fram 

synpunkter och behov till respektive styrgrupp. 

Parallellt med styrgruppernas och referensgruppernas arbete organiserade 

skolförvaltningens skyddskommitté dels arbetsgrupper och s.k. RKA
1
-

grupper knutna till respektive objekt. Arbetsgruppernas uppgift var att 

redovisa önskemål och behov till förvaltningschef och skyddskommitté. 

Arbetsgruppernas deltagare var personal på respektive enhet och deras 

sammankomster organiserades inom respektive enhet. 

RKA-gruppernas uppgift var att upprätta risk- och konsekvensanalyser med 

tillhörande handlingsplaner inför och under pågående byggprojekt. RKA-

gruppernas deltagare var de olika fackförbundens huvudskyddsombud ledda 

av förvaltningschef. 

Inom projektens ram prioriterades tillgänglighet i alla former. Det gällde 

fysisk tillgänglighet som exempelvis nivåutjämning i form av ramper, 

hissar, akustik, belysning och ventilation. Men tillgänglighet i dess vidare 

begrepp omfattade även anpassningar som genomtänkt färgsättning, in- och 

utblick med hjälp av glaspartier, vägledande skyltning och anpassade 

miljöer för elever som under del av skoldagen har behov av att vistas i ett 

mindre sammanhang, i en lugnare miljö. För en tryggare skolmiljö med hög 

vuxennärvaro fördelades arbetsrum ut i skolornas byggnader. På Wendela 

Hellmanskolan, där allt renoverades från grunden sattes dörrar med 

glaspartier för in- och utblick till alla arbetsrum.   

Elevdelaktighet 

Under projektet samlat gymnasium bildades en arbetsgrupp med 

elevrepresentanter med fokus på deras miljö t ex elevcafé och övriga elev-

ytor. Inom undervisningens ram har teknikprogrammets elever även utfört 

olika projekt där förslag kommit på allt ifrån parkeringar till elevcafé. Ett av 

deras projekt som kallades Att angöra Härnösands Gymnasium fick stor 

inverkan på hela projektet. 

Det har haft stor effekt  på tänket kring entréer och ingångar och i 

förlängningen vart olika program ska vara belägna. 

 

                                                      
1
 Risk- och konsekvensanalys 
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I ett projekt gällande hållbart samhällsbyggande har elever vid teknik- och 

naturvetenskapliga programmen ritat den inglasade elevytan i två våningar 

mellan hus B och C. Den elevytan har eleverna projekterat fullt ut. 

Ekonomiprogrammets elever har under gymnasiearbetet ritat och räknat på 

elevytan i A-huset. Den elevytan blev också precis som eleverna ritat. 

Uteplatsen utanför C-huset har en grupp elever från teknikprogrammet ritat i 

sitt gymnasiearbete. 

 

Arbetsmiljöanpassningar 

I stora byggprojekt finns alltid risk för oförutsedda händelser. En sådan var  

en framställan enligt AML 6 kap 6a § gällande akustikproblematik på 

Hedda Wisingskolan. Det visade sig att den stora s.k. ljushallens akustik 

inte höll förväntat mått. Akustikanpassningar utfördes, både med extra 

ljudabsorbenter och nya akustikklassade dörrar till skolans klassrum.  

 

Flyttar 

För att organisera de stora omflyttningarna utsågs en projektledare som 

skulle leda all flytt för de enheter och verksamheter som skulle flyttas. 

Projektledaren hade fulla befogenheter och beslutsrätt i alla flyttprocesser. 

Personal anställdes för att säkerställa flyttarnas kvalitet samt utföra en del av 

efterarbete på respektive enhet efter att inflytning skett. Till projektledarens 

hjälp utsågs också en person för att på respektive plats arbetsleda och 

verkställa respektive flytt, moment för moment. 

Innan respektive enhets flytt informerades all personal som berördes av 

respektive flytt. På varje enhet utsågs en arbetsgrupp med personal från 

olika miljöer, skolledare med beslutsrätt samt skyddsombud. Risk och 

konsekvensbedömning för alla flyttar har utförts både centralt och på 

respektive enhet. 

 

Varje arbetsgrupp träffades ett flertal gånger innan flytten startade för att 

planera samt fånga upp frågeställningar och problem som kunde uppkomma 

efter vägen. I arbetsgrupperna utsågs ansvariga för olika delar av skolornas 

verksamhetsområden, exempelvis ansvarig träslöjdssal, språkinstitution, 

VVS-verkstad, administration m.fl. 

Flytt av högstadieskolorna utfördes under sommarlov. Härnöns åk 7-9-

elever tillhörande Gerestaskolan och Landgrenskolan flyttades till Hedda 

Wisingskolan i augusti 2016. Sommaren därpå flyttades fastlandets åk 7-9-

elever tillhörande Kiörningskolan och Murbergsskolan till Wendela 

Hellmanskolan.  

 

Då dessa flyttar skulle genomföras under personalens sommarledighet fick 

personalen packa allt för flytt innan sommaruppehållet. Åter på plats, 

dagarna innan höstterminsstart packade man upp allt igen. Undervisningen 

på dessa enheter var igång utan avbrott från första skoldag. Naturligtvis 

pågick en hel del iordningställande av skolan under en tid, men elevernas 

garanterade undervisningstid och kvalitet tummades det ej på. 
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Beträffande gymnasiet skedde flytt etappvis under ett halvår, med stora 

flyttar på jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Även där såg 

verksamheten till att eleverna stördes så lite som möjligt i sin undervisning. 

Däremot fick eleverna i sin undervisning delta i iordningställandet av sina 

labbmiljöer. Dessa gällde framför allt VVS-programmet och 

Restaurangprogrammets elever. 

Sammantaget är skolförvaltningens bedömning att dessa stora flyttar måste 

ses som en framgång. Genom lyhördhet och tät återkoppling till berörd 

personal flöt arbetet på bra med flyttarna. Få klagomål har framkommit och 

det beror till stor del på en projektledning med mandat och med tydlighet 

som ledord. Visstidsanställd personal som anställts enkom för 

genomförandet av dessa flyttar är också ett bidrag till att den totala 

flyttorganisationen fungerat så bra att all undervisning fungerat och kunnat 

starta från första dag. 

 

Projekttider för de tre projekten 

Projekt Inspektorn 11 – Härnösands gymnasium 

Projekttid för byggnation och flytt för Härnösands Gymnasium var juni 

2016 till augusti 2017. En mindre avvikelse var att vissa ombyggnationer i 

B/C-husen slutfördes under september-oktober 2017. Detta skedde utan att 

störa elevernas undervisning och garanterade undervisningstid. 

 Projekttid för anpassningar av hus E (f.d. Landgrenskolan) löpte från 

juni 2016 till december 2016. Inflyttning skedde under jullovet 

2016/17. Verksamheter som då flyttade in var estetiska programmet 

och Musik och kulturskolan som fram till dess varit lokaliserade 

inom kvarteret  Vågmannen. Dessutom flyttades arbetsrum och 

teorilokaler in för lärlingsprogrammet, VVS och 

fastighetsprogrammet samt sjöfartsutbildningen. 

 Projekttid för ombyggnation av hus G (f.d. Landgrenskolans matsal) 

löpte från juni 2016 till februari 2017. Inflyttning av 

restaurangskolan skedde i början av mars, runt sportlovet.  

 Projekttid för hus F (f.d. Landgrenskolans teknikbyggnad) löpte från 

juni 2016 till april 2017. Inflyttning av labb och verkstäder 

genomfördes i mitten av april, runt påsklovet. Den ursprungliga 

planen var inflyttning skulle ske samtidigt som restaurangskolans 

flytt. På grund av att byggnaden krävde en mer omfattande 

renovering än vad man tidigare beräknat drog bygget ut på tiden och 

inflyttning fick senareläggas. 

 Projekttid för renovering och anpassningar i utvalda lokaler i 

gymnasiets hus A och B/C löpte från februari 2017 till augusti 2017. 

I A-huset byggdes en ny expedition, ett antal teorilokaler samt 

elevuppehållsyta. I B/C-husen byggdes anpassade lokaler för 

gymnasiesärskolan, ett antal nya teorilokaler, ny hiss med trapphus 

samt en inglasad elevuppehållsyta i två våningar.  
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Vissa ombyggnationer i B/C-husen fortsatte under september-

oktober 2017. Detta skedde utan att störa elevernas undervisning och 

garanterade undervisningstid. 

 Utöver det fastslagna projektet utförde fastighetsägaren även andra 

åtgärder. Fasad och fönster renoverades på hus E och 

Landgrenshallen. Hus E, F, G och Landgrenshallen fick sina tak 

målade. 

 

Projekt Ädelstenen 6 – Hedda Wisingskolan 

Projekttid för byggnation och flytt för Hedda Wisingskolan var januari 2016 

till augusti 2016. Tidsplanen hölls och eleverna i årskurs 7-9 vid 

Gerestaskolan och Landgrenskolan elever inledde skolåret som planerat på 

den nya skolenheten i augusti 2016. Vissa anpassningar som exempelvis 

akustikåtgärder fortsatte en bit in på hösten 2016. Målet med arbetet var att 

verksamheten skulle störas så lite som möjligt. 

 

Projekt Skolan 1 – Wendela Hellmanskolan 

I den ursprungliga tidsplanen för Wendela Hellmanskolan var januari 2016 

till januari 2017. Intentionen var till en början att inflyttning skulle ske 

under jullovet 2016/17. På grund av att renoveringen skulle bli mer 

omfattande än man till en början beräknat och för att inte anstränga 

flyttorganisationen för mycket, fattades beslut om att skjuta fram 

inflyttningen till sommaren 2017. Murbergsskolans samt Kiörningskolans 

elever fick flytta in i Wendela Hellmanskolans lokaler lagom till skolstart i 

augusti 2017.  

 

Ekonomi 

År 2016 gavs skolnämnden en investeringsram på 2,0 mnkr för kostnader i 

samband med lokalförändringar. År 2017 tilldelades skolnämnden 6,7 mnkr 

för omställningsarbete med organisationen avseende lokaler. Dessutom gavs 

en tilldelningsram på 3,0 mnkr för kostnader i samband med 

lokalförändringar. År 2018 gavs skolnämnden en investeringsram på 3,0 

mnkr för fullföljande av planen för utveckling av kommunens skollokaler 

och förbättring av utomhusmiljöer. 

Alla flyttar skulle rymmas inom skolförvaltningens budgetram. I 

nedanstående tabell redovisas kostnader för flytt, löner, anpassningar som är 

direkt kopplade till flytt. Det finns även en rubrik övrigt som rymmer 

kostnader för exempelvis deponi, låssystem, gardiner, hyllsystem, möbler 

mm. Inom rubriken flyttkostnader ryms exempelvis köp av tjänst av 

flyttföretag, kommunens resursgrupp samt extra personal för möblering och 

montering av skolans inventarier/inredning. Summorna gällande 

anpassningar och övrigt är betydligt lägre på gymnasiet. Detta beror på att 

gymnasiet ansökte och fick beviljat investeringspengar. 
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 Flyttkostnader 

(tkr) 

Löner (tkr) Anpassningar (tkr) Övrigt (tkr) Summa 

(tkr) 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Årskurs 7-9 179 637 0 194 623 386 484 1 643 584 474 1 255 192 6 651 

Gymnasiet 5 773 0 630 804 0 121 198 13 444 0 0 2 988 

Summa (tkr) 184 1 410 0 824 1 427 386 605 1 841 597 918 1 255 192 9 639  

 

Inför kommunfullmäktiges beslut i augusti 2015 fanns i underlaget
2
 en 

tabell som gav en samlad bild över ekonomin fördelad över åren 2015-2020 

för berörda lokaler. Nedanstående tabell är en uppdaterad version som dels 

visar på vad hyreskostnaderna blev och dels visar på framtida 

hyreskostnader. 

Paviljong på Gerestaskolan har inte kunnat avyttras på grund av att skolan 

under de tre senaste åren haft många elever. Samma gäller den modul som 

förhyrs vid Bondsjöhöjdens skola. Då trycket på barnomsorgsplatser varit 

högt under samma period beslutade skolnämnden att Svalans förskola inte 

skulle flyttas in till Gerestaskolans lokaler. Lokaler iordningställs för 

närvarande till  permanent förskola i hus F, s.k. Skogens hus, på 

Gerestaskolan. Kostnader för anpassningar av lokaler på Murbergsskolan till 

förskola har visat sig vara höga och ryms inte inom den utökade budgetram 

som tidigare beslutats och skolförvaltningen utreder för närvarande 

kommunens organisation av befintliga förskolor. 

 

Hyreskostnader för åren 2015-2022 för berörda skollokaler 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Åk 7-9 

Kiörningskolan T.o.m.  
30.6 2017 

3,56 3,57 1,80      

Murbergsskolan T.o.m.  

30.6 2017 
2,67 2,74 4,12      

Wendela 

Hellmanskolan 

Fr.o.m.  

 1.7 2017 
  4,15 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Gerestaskolan T.o.m.  

30.6 2016 
3,92 2,96       

Landgrenskolan T.o.m.  

30.6 2016 
6,12 4,58       

Hedda 

Wisingskolan 

Fr.o.m. 
 1.8 2016 

 3,50 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Delsumma åk 7-9: 16,3 17,4 17,1 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

 

  

                                                      
2
 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-08-10 § 157, dnr 2015-000307611 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Samlat gymnasium 
Inspektorn; hus A, 

B, C, panncentral 

Nytt avtal 

fr.o.m.  

1.1 2018 

7,11 7,11 7,20 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Inspektorn; hus G 

(matsal) 
0,86 0,86 0,87 

Inspektorn; hus E 

(f.d. 

Landgrenskolan) 

3,89 3,90 3,94 

    

Inspektorn; hus F 

(f.d. 

Landgrenskolan 

teknik) 

0,99 0,99 1,00 

Inspektorn; Hus H 

(Landgrenshallen) 
1,71 1,71 1,82 

Vågmannen T.o.m.  

31.12 2017 
2,60 2,60 2,60 

Bure; hus D Fr.o.m. 
01.01 2007  

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Bure; hus B T.o.m.  

31.12 2016 
0,33 0,33       

Bure; hus E T.o.m.  

31.12 2016 
0,32 0,32       

Ädelstenen 6  

hus M 

T.o.m.  

31.12 2016 
1,20 0,80       

Ädelstenen 6  

hus P, N 

T.o.m.  

31.12 2016 
0,88 0,90       

Ädelstenen 6  

hus Maskinhall 

T.o.m.  

31.12 2016 
1,00 1,00       

Delsumma gy: 21,3 21,0 17,9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

 

Förskolor 

Ängets fsk Fr.o.m. 

01.01 2007 
0,74 0,74 0,75 0,77 Utredning förskolor 

Gånsviks fsk Fr.o.m. 

01.01 2007 
0,60 0,60 0,61 0,63 Utredning förskolor 

Svalans fsk Fr.o.m. 

01.01 2007 
0,19 0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Delsumma fsk: 1,5 1,5 1,6 1,6 ? ? ? ? 

  
Övrigt, grundskola  
Paviljong 

Gerestaskolan 

Fr.o.m. 
01.01 2007 

0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32  

Modul 

Murbergsskolan 

T.o.m.  
30.06 2017 

0,39 0,40 0,21       

Modul 

Bondsjöhöjdens 

skola 

Fr.o.m. 

01.01 2007 
0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33  

Delsumma grsk: 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  

Totalt: 40,2 40,9 37,4 36,0      

 

I I 
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Övrigt 

Invigningsgåvor/utsmyckning 

Konstutsmyckning på Hedda Wisingskolan, Wendela Hellmanskolan och 

Härnösands Gymnasium har skett med stöd av kommunens konstintendent. 

Vid invigningen av Hedda Wisingskolan skänkte skolnämnden skolan ett 

konstverk av konstnären Olof Ahlström och till Wendela Hellmanskolan 

skänktes en väggmålning av konstnären Ida Rödén. 

Vid invigningen av Härnösands gymnasium skänkte skolnämnden en gåva i 

form av en uteplats som ritats av elever på skolan. Nyligen har skolan även 

utsmyckats med ett stort verk av Anders Åberg, som placerats i trapphuset i 

hus E, före detta Landgrenskolan.    

 

Vad hanns inte med? 

 Åk 7-9-skolornas utemiljö hann inte färdigställas innan det var dags 

att ta lokalerna i bruk. För att få möjlighet att göra en större satsning 

för skolornas utemiljö har Härnösands kommun sökt medel från 

Boverket för både Hedda Wisingskolan, Wendela Hellmanskolan 

och Härnösands Gymnasium, men ännu är inget beslut fattat.  

 Cykel och mopedparkeringar hanns inte med inom byggprojektets 

ram för det samlade gymnasiet. Idag jobbar en grupp på 

Teknikprogrammet med detta. Elevgruppen utför uppdraget inom 

ramen för sitt gymnasiearbete. 

 Hedda Wisingskolans cykelparkering är inte tillräcklig. Där planeras 

en bättre lösning till sommaren 2019. 

 

 

 

Birgitta Wigren 
Förvaltningschef 

Lena Albonius 
Verksamhetsstrateg 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-08-10  

  § 157, dnr 2015-000307611 

 



Härnösands 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-10 

Sida 

6(29) 

Kommunfullmäktige HÄRNÖSANDS KOrvir\iLJf'.J 

2016 -03- 3 0 

§ 157 

Ny skolorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Dnr. ~~ i(o- \$0 - 29~ 

Dnr 2015-000307 611 

att godkänna skolnämndens förslag att placera årskurs 7-9 vid två 
skolenheter, Franzenskolan och Sjöbefålskolan, 

att godkänna skolnämndens förslag till lokalförändring for samlat 
gymnasium inom kvarteret Inspektorn, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med AB Klövern 
gällande Ädelstenen 6 (Sjöbefälskolan) inom den kostnadsram som anges i 
bifogat hyresförslag, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med Hemfosa 
Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 (gymnasiet), Kv 
Skolan 1 (Franzenskolan), Kv Solen 15, Rådhuset 6, Folkskolan 3, 
Vinstocken 3 inom den kostnadsram som anges i bifogat hyresforslag, 

att omställningskostnader under 2016 om högst 5 mnkr belastar budget 
2016, 

att kostnaderna för 2017 och framåt beaktas i kommande budgetarbete, 

att hyresavtalet med AB Härnösandshus gällande Vägmannen 14 sägs upp i 
fortid, med succesiv överflyttning av estetiska programmet och Musik- och 
kulturskolan till Kv Inspektorn 11, samt 

att uppdra till AB Härnösandshus att i samverkan med kommunstyrelsen 
planera för förändrad användning av lokalerna i Vågmannen 14. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (FP), 
Eva Olstedt-Lundgren (FP), Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD), 
Magnus Oscarsson (S), Björn Nordling (S), Jonny Lundin (C), Ida 
Skogström (M), Martin Nelden (V), Ann-Christine Myrgren (S), Antonia 
Bergström (M), Margareta Tjärnlund (M) och Göran Viren Sjögren (M). 

l~ l ~ I 
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Via Anders Gäfvert (M) yrkar Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna avslag på förslaget till ny skolorganisation. I yrkandet 
instämmer Olle Löfgren (FP), Eva Olstedt-Lundgren (FP), Ingemar 
Wiklander (KD), Jonny Lundin (C), Ida Skogström (M), Antonia Bergström 
(M) och Margareta Tjärnlund (M). 

Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet 
instämmer Amanda Lind (MP), Magnus Oscarsson (S), Björn Nordling (S), 
Martin Nelden (V) och Ann-Christine Myrgren (S). 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 
beslut, kommunstyrelsens förslag samt avslagsyrkande. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla 
avslagsyrkandet. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla 
Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och 
tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och 
voteringslista. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig 

tillförmån för sitt eget yrkande: "Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna vill verkligen betona att vi inte på något vis är 

motståndare till en ny skolorganisation, tvärtom! I grunden är förslaget bra 
och försöket att besvara vara frågor har varit god. Dock faller förslaget på: 

1) Bristen på pedagogisk vision. 
2) En hållbar planering. 

3) Orealistisk tidsplan. 
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4) Ekonomin 

5) En långsiktig och hållbar konsekvensanalys baserat på nyproduktion 
av en eller två skolor 

När man byter skola utan att pedagogisk kunniga varit med vid utformande 
av lokaler ökar sannolikheten att löpande omstrukturering av lokalerna 
behövs. Vem kommer att stå för dessa kostnader? I god tid bör personal 
informeras om var de ska jobba, dessa bör vidare ha möjlighet att påverka 
sin framtida arbetsplats. Delaktighet har som bekant en fönnåga att sprida en 
känsla av ansvar. Samtidigt kommer ovisshet inför framtiden för personal 
och elever vara en stor stressfaktor. Vi i Alliansen anser att det behövs mer 
tid för att kunna göra detta bra och tillsammans med majoriteten fatta ett 
långsiktigt hållbart beslut, där hänsyn tas till, ovan nämnda brister. 
En annan fråga som kräver sitt svar är, vad händer med Franzengruppens 
verksamhet? Tas det hänsyn till denna utsatta grupp och vilka kostnader 
uppstår vid en eventuell flytt av verksamheten? 

En orosfaktor i hela projektet är ekonomin, vad händer om projektet inte kan 
hålla sig inom angivna ramar? Det framgår inte vilka konsekvenser det 
skulle fä för skolnämnden och för kommunen som helhet om vi står inför ett 
sådant scenario? Kommer skolnämnden att behöva lägga ner någon eller 
några skolor och vilka i så fall, detta har inte klargjorts för 
fullmäktigesledamötema? Majoriteten har heller inte talat om hur en 
eventuell fördyring ska11 finansieras, är det genom ytterligare lån, ännu 
längre hyreskontrakt eller kommer man att belasta kommunens redan dåliga 
resultat många år framöver, vilket är stick i stäv med god 
ekonomiskhushållning och en långsiktig hållbar ekonomi. En nyproduktion 
av en eller två skolor har heller inte fullständigt utretts. 

Tidsaspekten är inte realistisk! Hemfosa medger att de inte kan garantera att 
vara klara i tid då brist på hantverkare sannolik kommer att uppstå på grund 
av konjunkturläget. Detta ökar sannolikheten att vi vid skolstart står med 
halvfärdiga lokaler. Utifrån denna vetskap varför inte skjuta upp flytten till 
ht-17 för att undvika att detta blir ett hafsverk och istället ge tid till en 
realistisk genomgång av hur omorganisationen skall kunna genomföras på 
ett hållbart, långsiktigt, ekonomisk och pedagogiskt sätt, våra ungdomar och 
personalen förtjänar bättre! 

Med detta som bakgrund reserveras sig, Moderaterna, Centerpartiet, 
Folk.paritet och Kristdemokraterna mot beslutet att hasta fram en ny 
skolorganisation till ht 2016." 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för avslag. 

I U~ra,,,,.i,ruode 
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Bakgrund 
Sedan 2012 har skolkontoret arbetat med en översyn av skolans lokaler med 
syfte att öka de pedagogiska förutsättningarna samt att få kontroll över 
skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad. Skolnämnden och 
sedermera kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 att Härnösands 
kommun ska ha en samlad gymnasieskola. Fördelarna med en geografiskt 
samlad gymnasieskola blir att samverkan och integrering uppnås på ett 
naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till samma resurser stärker 
gemenskapen för såväl skolans elever som för lärare. Teoretiska, praktiska 
program samt gymnasiesärskola ges likvärdiga förutsättningar och 
samordningsvinster möjliggörs. 

Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 presenterades 
lokalöversynen för åk 7-9. Därefter presenterades en fördjupad utredning för 
skolnämnden 23 april 2015 och man beslutade då att med utgångspunkt från 
framlagt förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen att 
fortsätta arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivning för ekonomi och 
personal samt redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens 
sammanträde i maj 2015. 

Skolnämnden beslutade i maj 2015 efter presentation av den fördjupade 
konsekvensbeskrivningen att föreslå kommunfullmäktige ny lokalisering av 
kommunens 7-9 skolor. 

Sedan skolnämndens beslut i slutet av maj 2015 har ytterligare förhandlingar 
förts med fastighetsägarna. Resultatet presenteras i de bilagor som återger 
hyresförslagen för aktuella fastigheter. Det som presenteras i underlaget är 
berörda skollokaler. Totalt omfattar skolans lokaler hyreskostnader för 75 
mnkrperår. 

Under arbetet har en omfattande informationsinsats genomförts vilket kan 
ses i bilaga 7. Förutom de genomförda insatserna finns allt 
utredningsmaterial tillgängligt på Härnösands kommuns hemsida. Där finns 
också möjlighet att direkt ställa frågor till förvaltningen. Trots det återstår 
mycket dialog och information genom hela omställningsprocessen. 

Utformning 

Årskurs 7-9 får två skolenheter placerade vid Sjöbefälsskolan respektive 
Franzenskolan. Vardera skola med möjlighet att ta minst 400 elever. 

Justerandes sign I /"'lr--.. r· I 
J\ CSDo 
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Gymnasiet blir en skolenhet placerat vid dagens gymnasium men utökas med 
Landgrenskolan samt närliggande bilokaler. 

I grundskolan ges Solenskolan, Murbergsskolan och Gerestaskolan mer 
utrymme dels av trängselskäl men också för att kunna skapa utrymme för 
annan verksamhet, tex inom Gerestaskolan. 

Förskolan får nyrenoverade lokaler för Ängets förskola och Gånsviks 
förskola och eventuellt Svalans förskola. 

I samband med omorganisationen genomför fastighetsägaren renovering och 
utveckling av Härnösands skollokaler för ca 145 mnkr. Vi kan också se att 
förutom den omfattande renoveringen skapas också möjligheter för 
lärarkontinuitet då lärare ej behöver undervisa vid flera skolor. I och med 
denna samling skapas möjlighet att erbjuda fler ämnen. Kontinuitet är också 
en faktor som bidrar till attraktivitet för våra lärare. 

Ekonomi 

Sedan underlaget gällande den totala ekonomin framställdes av 
skolförvaltningen 2015-05-25 har ytterligare förhandlingar förts med 
fastighetsägarna. Detta medför att det vid en jämförelse av de ekonomiska 
underlagen i bifogade dokument finns skillnader. Således är det de 
ekonomiska underlag som presenteras i bifogade hyresförslag samt tabellen i 
denna skrivelse som är resultat av förhandlingarna. 

Den samlade bilden av ekonomin ger att den största hyresökningen ses i 
skiftet från Kiörningskolan till Franzenskolan. Sammantaget innebär 
förändringarna efter genomförd omställning en årlig ökad kostnad med ca 
3,5 mnkr. Inom detta inryms renoveringar och justeringar för såväl våra 7-9 
skolor, förskolor som samlat gymnasium totalt omfattande ca 145 mnkr. I 
den totala ekonomiska bilden i förslaget ingår en förlängning av hyresavtalen 
med 10 år gällande Kv Solen 15, Rådhuset 6 och Folkskolan 3 samt 
Vinstocken 3 med 5 år. 

Omställningskostnader 

Omställningskostnader utöver nivåhöjningen på 3,5 mnkr beräknas till 1,1 
mnkr för 2016 samt 3,1 mnkr för 2017. Flyttkostnader beräknas av skolan 
kunna hanteras inom befintlig budgetram. 

lrnf 1-t. I 
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Tabell 1. Samlad bild över ekonomin fördelad över åren 2015-2020 för 
berörda skollokaler. 

Justerandes sign 

7-9. Körning 

7-9. Franzen inkl annex 

7-9. Sjöbefäl 

Gymnasiet A, B, C 

Matsal+Pannrum 
7-9/ Gymn 
Landgrenhall 7-

9/Gymn 

Landgren A-hus, Teknik 

Landgren Teknik 

Gymnasiet Sjöbefäl M 

Gymn Sjöbefäl PN 

Sjöbefäl Maskinhall 

Gymnasiet Bure B, D 

Gymansiet Bure E 

Gymnasiet 
Vägmannen 

Änget 

Gånsvik 

Svalan 

Paviljong Geresta 

CramoMod Murberget 

Modul Bondsjö 

Ökad kostnad Murberg 

Ökad kostnad Geresta 

flyttkostnader, inom budgetram 

lcsr{ I 

tom 31.12 2016 I 
från 1.8 2016 

från 1.8 2016 

nytt avtal 1.117 

tom 30.9 2016 

tom 31.12 2016 

tom 31.12 2016 

tom 31.8 2016 

tom 30.6 2015 

tom 31.12 2016 

tom 31.12 2016 

tom 31.12 2017 

tom 31.12 2016 

tom 31.7 2016 

tom 30. 7 2017 

fr 1.12017 

2015 
3,56 

7,26 

1,06 

1,7 

3,9 
0,92 

1,2 

0,88 

1 

0,78 

0,19 

2,65 

0,74 

0,6 

0,19 

0,31 

0,15 

0,31 

27,4 

2016 2017 2018 
3,64 I 
2,63 

i i I 6,31 : 6,31 

2,42 l 5,8 
-i- - ·----
i 5,8 

7,43 

1,06 

1,71 18 18 
3,9 

0,92 

0,8 

0,9 

1 

0,52 

ev 

förkortad 
2,6 2,6 kontraktstid 

0,74 

0,6 

0,19 0,19 

0,31 0,31 0,31 

0,09 

0,31 0,18 

i 0,3 0,3 + 
' I 

0,2 0,3 I 0,42 i i 

32,0 34,0 31,1 

X X 
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investeringar Ute-miljöer mm 

* lndexhöjningar av hyran ej beräknade 

Gult= nya avtal 

Svar på frågor ärende 16, KF 2015-06-22 

0,35 0,35 0,35 

Vid kommunfullmäktige 2015-06-22 önskades svar på ett antal frågor. 
Nedan följer en sammanställning av svar på framförda frågeställningar. 

1. Sammanställning av i dagsläget kända kostnader 

Den förslagna omorganisationen kommer att medföra ökade lokalkostnader 
för skolan. Tabell 1 återger en samlad uppställning över de skollokaler där 
kostnadsförändringar uppstår om förslaget genomförs. 
Därvid framgår följande relativa hyreskostnadsökningar utifrån 2015 
basnivå: 
2016 + 4,6 mnkr 
2017 + 6,6 mnkr 
2018 + 3,7 mnkr 
2019 + 3,4 mnkr 
2020 + 3,4 mnkr 

De högre kostnaderna för 2016 och 2017 beror på att dubbla lokalhyror inte 
helt kan undvikas under omställningsperioden. 

Angivna kostnaderna för 2018-2020 har ej tagit i beräkning eventuellt 
tillkommande hyresökning enligt ingångna indexavtal. 

I sammanställningen enligt Tabell I beräknas att skolan erlägger full 
betalning för lokalerna i Vågmannen tom 20171231 oavsett tidpunkt för 
avflyttning till Inspektorn/Landgren. 

2. Koncernekonomisk konsekvensanalys 
Den förslagna satsningen innebär ett ställningstagande om prioritering av 
skolan i kommande budgetarbete. Ställt i relation till andra 
handlingsalternativ gällande skolans fortsatta utveckling är bedömningen att 
förslaget är mest ekonomiskt fördelaktigt och långsiktigt. 
Den viktigaste förväntade effekten av skolans omorganisation är att 
förändringarna verksamt bidrar till en bättre, effektivare och modernare 
skolverksamhet. Satsningarna på skolan förväntas stödja arbetet med ökad 

1csr( I I "~"''"'""""""" 
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måluppfyllelse men också stärka kommunens konkurrenskraft och ge ökad 
attraktion. 
Det samlade förslaget till lokalförändring ger en helt ny plattform för årskurs 
7-9, och innebär även att tidigare fattat beslut om ett samlat gymnasium 
inklusive Estetiska programmet kan genomföras. Kommunkoncernen 
påverkas särskilt av förändringen inom gymnasiet eftersom Estetiska 
programmet och Musik-och kulturskolan har sedan länge förhyrt lokaler av 
Härnösandshus inom fastigheten Vågmannen. Utflyttningen från 
Vågmannen kommer oavsett om den sker vid kontraktstiden upphörande 31 
juli 2020 eller tidigare att framtvinga ett förändrat bruk av lokalerna och 
därmed väsentliga investeringar för dess genomförande. 
Oavsett tidpunkt för avflyttning beräknas nu att skolan erlägger full 
betalning för lokalerna i Vågmannen tom 171231. Återstående hyreskostnad 
fram till kontraktets upphörande är 7 mnkr. Beroende på hur tids- och 
kostnadseffektiv en kommande ombyggnad av lokalerna blir kommer 
kommunens interna ekonomiska åtagande för Vågmannen att regleras i 
förhandling mellan Härnösandshus och kommunstyrelsen. Hämösandshus 
styrelse tog den 16 juni beslutet att uppdra åt VD att inleda en förstudie för 
konvertering av lokalerna till bostäder. Denna förstudie beräknas under 
hösten följas av projektering. Inflyttning av nya hyresgäster bör kunna ske 
inte senare än januari 2018. 

En viktig fråga för kommunen som helhet är vad som händer om föreslagen 
satsning på skolutveckling inte genomförs. Vilka alternativ finns då? 
Under punkt 11 framgår att byggkostnader för nya högstadieskolor om 
sammanlagt 8000 m2 schablonmässigt beräknats till 280 mnkr. I detta belopp 
är hänsyn ej taget till de infrastrukturåtgärder som dessa etableringar skulle 
kräva. Förslaget gällande Franzenskolan och Sjöbefäl omfattar effektiva 
utbildningslokaler på drygt 9600 m2

, och med möjlighet till framtida 
expansion. Nybyggnation av högstadieskolor skulle ge kommunen en 
avsevärd kostnadsökning med mer än fördubblade kostnader per m2

• 

Nybyggnation av högstadieskolor skulle heller inte lösa den problematik 
som finns med kostnader för långtidsförhyrda lokaler inom 
Inspektom/Landgren. Problematiken med utfasningen av Vågmannen skulle 
heller inte lösas vid nybyggandsaltemativet. I december 2014 avförde en 
enig skolnämnd förslaget om nybyggnation då man bedömde det som 
orealistiskt. 
Skolnämnden har bedömt flera andra alternativ för lokalförändringar. 
Teoretisk finns många kombinationsmöjligheter. Man kan man 
sammanfattningsvis konstatera att ingen alternativ lösning där krav ställs på 
ändamålsenliga skollokaler undviker tillkommande kostnader. Det 
kostnadsberäknade förslag som nu föreligger har utgått från det 
skolnämnden bedömt som den ur pedagogiskt perspektiv mest fördelaktiga 
lösningen. 

I@{ l ~ I 1 
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Även om de föreslagna lokalförändringarna innebär ett ökat ekonomisk 
åtagande för kommunen förväntas de i ekonomisk avseende innebära en 
långsiktigt fördelaktig lösning, inte minst genom de arbetsekonomiska 
vinster som uppstår. Förutsättningar för flexibla lösningar vid kommande 
förändringar i elevunderlag ökar med detta förslag. 

Vid ökad finansiell tilldelning till kommunala skolverksamheten ska även 
skolor med annan utförare ges tillkommande resurser. Utifrån gällande 
fördelningsprincip kommer därför ökad ersättning utgå till friskolorna om 
liggande förslag genomförs. Beloppet för detta beräknas uppgå till ca 100 tkr 
per satsad miljon. 

Föreslaget avtal med Hemfosa utgör en paketlösning där det även ingår att 
kommunen förlänger hyresavtalen i fyra redan förhyrda fastigheter: 
Stadshuset, Johannes bergshuset och Solenskolan med 10 år, och 
Nämndshuset med 5 år. Bruttointäktsbeloppet för denna förlängning 
motsvarar 140 mnkr för fastighetsägaren. 

Att externa fastighetsägare nu är inriktade på att genomföra särskilda 
investeringar på 140-150 mnkr i sitt fastighetsbestånd i Härnösands kommun 
är en viktig framtidsfråga. För såväl näringsliv som allmänhet och omvärld 
är detta engagemang ett ställningstagande som sänder en stark signal om 
långsiktighet. 

3. Pedagogisk inriktning 
Skolförvaltningen har under de senaste åren arbetat målinriktat för en 
likvärdig utbildning och en ökad måluppfyllelse. I en likvärdig skola är alla 
med. Genom att organisera grundskolans senare årskurser, åk 7-9, i två 
enheter ser skolförvaltningen möjligheter för en utbildning av högre kvalitet. 
Kommunen rar två enheter som är tillgänglighetsanpassade, dvs. är 
anpassade för samtliga elever. Lokalutredningen har sett över lokalernas 
storlek och förutsättningar till anpassning och tagit särskild hänsyn till elever 
i behov av särskilt stöd. Med detta förslag kan vi också tillmötesgå det ofta 
framförda önskemålet om att fysiskt skilja på Landgrens 7-9 skola och 
gymnasiet. 

Ur ett likvärdighetsperspektiv möjliggör den nya skolorganisationen en 
bättre behovsstyming av resurser och planering. Att koncentrera resurserna 
till färre enheter ökar utrymmet för anpassningar av undervisningen och 
organisationen av utbildningen till olika behov hos barn och elever. 
Organisationen blir mer flexibel och har möjligheter till att skapa olika 
gruppkonstellationer utifrån elevers behov. 

Sida 
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Nya enheter på nya platser skapar bättre förutsättningar för lyckosamma 
sammanslagningar. Det är psykologiskt lättare att flytta samman två 
skolkulturer på en ny arena istället för att flytta en kultur till en annan. 

Samlade enheter skapar bättre förutsättningar vid framtida rekrytering av 
behöriga lärare när heltidstjänster i högre grad kan erbjudas inom en och 
samma enhet. Det gagnar eleverna då vuxennärvaron på enheten stärks i och 
med att personal inte behöver förflytta sig mellan enheter utan befinner sig 
på skolan under hela skoldagen. Samlade stödfunktioner i form av 
exempelvis skolsköterska, kurator och fritidspedagog är också 
trygghetsskapande för elever. 

Ett långsiktigt ansvarstagande för skolorganisationen innebär att en 
förändring av de strukturella förutsättningarna blir en nödvändighet, inte 
bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det inbegriper också att åstadkomma 
bästa tänkbara förutsättningar för pedagogisk samordning. Den nya 
organisationen ska stödja ett arbetssätt som bygger på goda relationer mellan 
elever och personal, hög kvalitet på utbildningen samt stimulerande 
lärmiljöer. 

Stödfunktioner 

Fler elever 
Elever i behov 
av särskilt stöd 

Nystart 

Anpassade Rekrytering 
lokaler 

4. Tillkommande/oförutsedda kostnader 

Tillkommande kostnader 
V ad gäller grundskolan skulle tvingande inköp av nya inventarier kunna vara 
en kostnadspost av betydande omfattning. Skolförvaltningen bedömer dock 
att denna post kan hållas på en högst begränsad nivå och rymmas inom 
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skolans ordinarie budget. I och med att fyra enheter föreslås bli två finns en 
överkapacitet i befintlig utrustning varför man kan gallra ut och ändå låta 
befintligt material flyttas med, såväl möbler, läromedel som utrustning. 
Exempel på större inventarier man planera att flytta är; dragskåp, maskiner 
och utrustning för slöjd, gasolskåp etc. 

Kostnader för :flyttning av föremål bedöms av skolförvaltningen kunna ske 
inom skolans budgeterade medel. Detta förutsätter dock att hantering och 
transporter kan ske utifrån en planerad tidplan för att undvika störande 
påverkan på undervisningen och medarbetares arbetssituation. För flyttning 
av farligt avfall ( ex. kemikalier, tryckkärl) och tungt gods ( ex. svarv, 
kassaskåp, kopiatorer, piano) kommer externa aktörer anlitas. Detta gäller 
även vid viss komplettering av möbler och utrustning och förflyttning av 
konst, utsmyckning etc. 

För gymnasieskolan gäller att antagen investeringsbudget för 2016 (och plan 
för 2017) ger förutsättningar att genomföra de tänkta investeringarna 
avseende verkstads- och laborationsutrustning, restaurangköksutrustning 
samt möbler till ett elevcafä. 

Oförutsedda kostnader 
Kommande hyresnivå för Sjöbefälskolan är garanterat och överenskomna 
anpassningsåtgärder ska fullt ut genomföras av hyresvärden oavsett faktisk 
kostnad vid utförandet. Skulle kommunen ställa tillkommande krav på 
anpassningsåtgärder eller tillkommande lokalytor, kommer detta leda till 
förhandling om vad det skulle innebära i form av tillkommande kostnader. 

Gällande ombyggnationer och anpassningar inom Inspektorn är de 
överenskomna åtgärder som ska genomföras kostandsberäknade till 100 
mnkr. I detta belopp finns upptaget byggherrekostnader samt oförutsedda 
kostnader. 
100 mnkr är ett takbelopp. Om detta överskrids vid utförandet föranleder det 
förhandling med fastighetsägaren om hur det påverkar hyresnivån. Skulle 
kommunen utöver detta ställa tillkommande krav på anpassningsåtgärder 
kommer detta leda till förhandling om vad det skulle innebära i form av 
tillkommande kostnader. Kommunen kommer under hela projekteringen 
och genomförandet vara representerad i arbetet och ha full insyn i hur vägval 
vid arbetet görs för att kostnadsramen inte ska överskridas. 

För Franzenskolan finns en kostnadsberäkning gjort av TM-konsult som 
anger att överenskommen anpassning och tillbyggnationer kommer att kosta 
17,4 mnkr. Detta belopp är angivet exklusive byggherrekostnader och 
oförutsedda kostnader samt tidigare ej kostnadsberäknade 
ventilationsåtgärder. 
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Angivna tak.beloppet 30 mnkr kan bedömas i ljuset av detta. Precis som för 
de övriga objekten kommer hyresnivån att kunna påverkas om kommunen 
ställer tillkommande krav på ytor eller anpassningar. 

För att eliminera oförutsedda kostnader är det grundläggande att en aktuell 
gränsdragningslista gås igenom innan nytt avtal tecknas. Det ligger inte på 
Härnösands kommun att via ökade hyror betala kostnader som ackumulerats 
genom eftersatt underhåll. 

5. Tidplan 

Termin Händelse Anteckning 

Ht 2015 Verksamhetsplanering inför genomförande start aug 2015 
av ny organisation. 

Projektering Franzenskolan start aug 2015 

Projektering Sjöbefälsskolan start aug 2015 

Vidareprojektering Samlat gymnasium start aug 2015 

Projektering grundsärskola till start aug 2015 
Gerestaskolan 

Vt 2016 Byggnation Franzenskolan vt 2016 

Byggnation Sjöbefälsskolan vt 2016 

Byggnation Inspektorn; teknikhus, klart för 
restaurangkök inflyttning sep 

2016 

Byggnation Inspektorn; C-hus, A-hus klart för 
(Landgren) inflyttning dec 

2016 

Byggnation Inspektorn; restaurangkök (RL) maj-aug 2016, 
klart för 
inflyttning sep 
2016 

Byggnation/anpassning grundsärskola på apr-dec 2016 
Gerestaskolan 

Projektering förskola på Murbergsskolan vt 2016 
(Ängets fsk) 

Projektering förskola på Gerestaskolan vt 2016 

laf I 
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(Gånsviks fsk) 

Projektering förskola på Gerestaskolan vt 2016 
(Svalans fsk) 

Ht 2016 Flytt åk 7-9 Mbg, Kiö till Franzenskolan jun-aug 2016 

Skolstart åk 7-9 Franzenskolan aug 2016 

Flytt till åk 7-9 La till Sjöbefälsskolan jun-aug 2016 

Skolstart åk 7-9 Sjöbefälsskolan aug2016 

Flytt av modul från Murbergsskolan till jun-aug 2016, 
Brännaskolan klar att tas i bruk 

hösten 2016 

Byggnation/anpassning förskola aug-nov 2016 
(Murbergsskolan) 

Byggnation/anpassning förskola/-or aug-nov 2016 
(Gerestaskolan) 

Flytt grundsärskolan till Gerestaskolan dec 2016 

Kvarstående avtal inom kv Ädelstenen 6 2016-12-31 
avslutas (Sjöbefäl hus M, N och P) 

Vt 2017 Samlat gymnasium klart jan 2017 

Inflyttning Ängets förskola jan 2017 

Inflyttning Gånsviks och Svalans förskola jan 2017 

Inflyttning grundsärskolan på Gerestaskolan ht 2016, senast 
jan 2017 

Under höstterminen 2015 projekteras byggnationer och anpassningar för 
Franzenskolan, Sjöbefälsskolan, Gerestaskolan (grundsärskolan). För det 
samlade gymnasiet är en projektering redan genomförd. Den behöver 
anpassas till Landgrenskolans byggnader istället för som tidigare tänkt, 
Inspektorns D-hus. Teknikhusets verkstäder samt restaurang- och 
livsmedelsprogrammets restaurangkök beräknas vara klara för inflyttning 
september 2016. Franzenskolan och Sjöbefälsskolan ska vara klara för 
inflyttning vid terminsstart augusti 2016. Dialog mellan Klövern och Miun 
har redan förts för att möjliggöra inflyttning enligt tidplan vid Sjöbefäl. 
Gerestaskolans anpassningar för grundsärskolan ska vara klara att succesivt 
tas i bruk under höstterminen 2016, dock senast terminsstart januari 2017. 
Då det gäller barn och elever i behov av särskilt stöd måste det finnas 
utrymme för flexibilitet. 
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Vårterminen 2016 genomförs byggnationer och anpassningar på 
Franzenskolan, Sjöbefålsskolan samt teknikhus inom kv Inspektorn. Under 
maj-sep byggs restaurangkök som ska vara klart att tas i bruk under 
september månad. Parallellt under våren 2016 projekteras delar av 
Murbergsskolan, och Gerestaskolan för ombyggnation till förskolor. 

I augusti tas de nya enheterna för åk 7-9 i bruk. Grundsärskolans senare 
årskurser flyttar samtidigt till Sjöbefålsskolan. 

Årskurs 9 samt barn i behov av särskilt stöd löper störst risk att påverkas av 
förändringen. Skolförvaltningen kommer därför i arbetet att rikta särskild 
uppmärksamhet åt denna fråga. Erfarenheter visar från tidigare genomförda 
förändringar att utan hänsyn till dessa barngrupper löper de störst risk för 
negativ inverkan varför tidplanen utgår från detta hänsynstagande. 

6. Konsekvensbeskrivningar 

Murbergsskolan och Bondsjöhöjdens skola 
Skolförvaltningen har långa hyresavtal för både Murbergsskolan och 
Bondsjöhöjdens skola. De löper ut 2031-12-31. Elevantalet har ökat under de 
senaste åren och de är idag organiserade i åk F-3 (Bondsjöhöjdens skola) och 
åk 4-9 (Murbergsskolan). Om åk 7-9 lämnar Murbergsskolan behöver dessa 
skolors organisation ses över. På Bondsjöhöjdens skola går idag samtliga 
elever i åk F-3, boende inom Bondsjöhöjden, Övre Änget, Murbergsstaden, 
K.ronholmen/Torsvik, Bondsjöstaden, Hälletorp och Framnäs. Från och med 
årskurs 4 går dessa elever på Murbergsskolan. 

Förvaltningschef och nämndsordförande deltog vid extrainsatta skolråd i maj 
2015 för att diskutera förslag samt få föräldrars synpunkter på framtida 
organisation av de båda skolorna. Vid mötena diskuterades för- och 
nackdelar med att skolorna ska behålla nuvarande årskursindelning men utan 
åk 7-9 eller om båda enheterna vinner på att organiseras åk F-6. I september 
2015 är ett möte inplanerat med de båda skolornas personalgrupper. Alla 
synpunkter ska sammanställas och förslaget ska redovisas för både föräldra
och personalgrupper innan ett förslag till beslut läggs fram i slutet av 2015. 

7. Upptagningsområden - meritvärden och skolval 
Nedanstående diagram är hämtat ur Skolverkets databas SALSA. Den visar 
på skolornas faktiska meritvärde (blå stapel) samt ett modellberäknat värde 
(röd stapel) utifrån ett förväntat resultat. Den visar att Murbergsskolan är den 
enda enheten i kommunen som 2014 visade ett resultat över det förväntade 
värdet. Murbergsskolans faktiska resultat ligger över det förväntade 
resultatet medan Landgrenskolan och Gerestaskolan visar på en högre 
differens till skolornas nackdel. 
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FAK/M ODELL: 
Faktiskt och modellberiknat genomsnittligt merllvlrde I 
Hirn ösand kommun för 2013/2014. 

K1om·ngskolan Faktiskt 

LandgrenskOlan Faktiskt 
Landgrenskotan Modellberåkrmt 

Muroergsslrola~ Fak1lsld 
Murbergsskolan MOClellberiiiknat 

GeresWkolan åk 4-9 Fakti.kt 
Geres!askolan åK 4-9 Modeliileråknat 

RES I DUAL: 
Genomsnittligt merilvirde i Hirnösand kommun läsår 2013/2014. 

-10 10 

Kiörr.· ~g&kolan _......... .. . .•. .. . . ••••.••••.••• • ........... . . ••• • 

Landgrenskolan •.•.••..•.•....•.. ••••••••• ••• ....... ...... . ... . 

Murt>ergsskolan ................•• ·--+-
Gere,laskolan åk. 4-9 

20 

Läsåret 2012/2013 visade två av fyra enheter ett positivt resultat i 
förhållande till det förväntade värdet. Det var Kiömingskolan och 
Murbergsskolan. 

Läsåret 2012/2013 

30 40 

Källa: Skolverket (SALSA) 

F A K / M O D EL L: 
Faktiskt och modellberiknat genomsnittligt merilvirde i 
Hirnösand kommun för 2012/2013. 

C,ereslaskolan Faw.t:skt 
GerestaskOlan Moaellberåkr.al (RVER 

Murbergsskola~ Faktiskt 

Murtiergsskolan Modelltiera,cr.at 

I&{ I 1 
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2015-08-10 

Genomsnittligt meritvirde i Hirnösand kommun läeår 2012/2013. 
-50 20 30 40 

Kiörm~gskolan ___________ ...•......•..•••..•.•...•..•.•. ..,_..... .. ...• ..•.•.. .. ---·--· ·········---·· 
l..lndgre11Sk.Olan ......... •. ···-······ ..•••.•.•.. -····-······ __ _. •.. -··· 
Murbergssl<Olan 

Läsåret 2011/2012 Visade alla fyra enheterna ett lägre resultat än det 
förväntade. Murbergsskolan var den enhet som låg närmast sitt förväntade 
resultat med en differens på endast ett poäng. 

Läsåret 2011/2012 

Källa: Skolverket (SALSA) 

FAK/M ODELL: 
Faktiskt och modellberiknat genomsnittligt meritvirde i 
H,limösand kommun för 2011/2012. 

0 

Gerestaskolan Faktiskt 
Gere&IBskolan Mooellbera!rnat (~VER ~ 

MurbergsskOlar. Faktiskt 
MurbergsskOla'l Mc,;tellberåknat 

RESI DUAL: 

40 80 

Genomsnittligt meritvirde I Hirnösand kommun lisår 2011/2012. 
-:50 10 

Geres:askclan 

K1örningskolan ··--·-····· ····----··- ········--·· 

l..lndgrenskolan ·········+---+-······- .......... ,. .. .. _ 
MurbergsskOlan 

20 

Skolvalet och den placering man sedan erhåller utgår från skollagen. 

240 

)0 

nEn elev ska placeras vid den av kommunens sko/enheter där elevens 

värdnadshavare önskar att eleven ska gä. Om den önskade placeringen skulle 

medföra att en annan elevs berättigade krav pä placering vid en sko/enhet nära 

hemmet §sidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan 

sko/enhet inom sin grundskola. 

Kommunen fär annars frängä elevens värdnadshavares önskemäl 

endast om 

I Uld ........ ,, •• ". 
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1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svärigheter för kommunen, eller 

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet 

och studiero. 
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte 
annat beslutas." 

(Skollagen 10 kap. 30§) 

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte 
bara den kommundel eller stadsdel där eleven bor. 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när det 
gäller placering av en elev vid en viss skolenhet. Det är rektor som avgör hur 
många elever som f'ar plats vid varje skolenhet. Men vårdnadshavarens 
önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat 
barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det 
kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet 
som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är 
större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma 
vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. 

Förslaget till nya skolenheter för åk 7-9 är strategiskt placerade inom tätorten 
och tillgängligheten till kollektivtrafik är god, oavsett_ skola. 

8. Nödplan vid oförutsedda händelser 
Om oförutsett hinder uppstår av exempelvis brist på hantverkare eller annan 
försening, används lokaler med gällande kontraktstider. (Nuvarande 
hyreskontrakt löper längre än planen för omorganisationen). 
Ett annat alternativ kan vara att säga upp avtal för villkorsändring, t.ex. att 
ändra avtalslängd och/eller uppsägningstid. I övrigt är det viktigt att 
tidplanen omvärderas och justeras i enlighet med principer som beskrivits 
under punkt 5 gällande framförallt barn i årskurs 9 och barn i behov av 
särskilt stöd. 

9. Häggdånger byskola 
Skolförvaltningen har inte haft något uppdrag att se över konsekvenser för 
Häggdånger byskola. Lokalutredningen har belyst konsekvenser för direkt 
berörda skolenheter. Med anledning av nuvarande kostnadsökningar och 
skolpengens utformning fick förvaltningschefen den 19 juni i uppdrag av 
skolnämnden att utreda frågan om anpassad skolpeng för mindre 
skolenheter. 
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10. Konsekvenser för samlat gymnasium 
Ett samlat gymnasium blir verklighet genom att gymnasiets och 
gymnasiesärskolans samtliga program samlas inom samma lokalitet när 
Landgrenskolans åk 7-9 flyttar ut. Musik- och kulturskolan får nya 
anpassade lokaler i anslutning till gymnasiets estetiskas program. Då 
projektering och rumsprogram redan utförts för den tidigare tänkta 
placeringen behöver rumsprogrammet anpassas till Landgrenskolans 
byggnader. 

Ytterligare konsekvenser för det samlade gymnasiet: 

• Nya och anpassade verkstäder och laborationsmiljöer för gymnasie
skolans praktiska program. Att flytta in verksamheten i Landgrenskolans 
teknikhus innebär mindre omfattande ny- och ombyggnation än den 
tidigare tänkta anpassningen inom Inspektorns D-hus. 

• Mindre omfattande anpassningar av lokaler för musik- och kulturskolan i 
A-huset (Landgren) järnrort med Inspektorns D-hus. 

• Gemensam cafeteria för gymnasiets samtliga elever. 

• Toppmodernt kök och restaurang för Restaurang och 
livsmedelsprogrammet i direkt anslutning till befintlig elevmatsal. 
Samordningsvinster är möjliga. 

• Centralt belägen expedition för såväl det samlade gymnasiet som för 
musik- och kulturskolan. 

• Nya tillgänglighetsanpassade lokaler för gymnasiesärskolan. 

• Stor sal med mobil gradäng för uppträdanden i Landgrenskolans 
nuvarande aula. 

11. Konsekvensbeskrivning nybyggnation 
Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 beslutades bland 
annat "att med presenterat underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda 
en organisation med 2 eller 3 sko/enheter för åk 7-9 i Härnösands kommun 
som inte innebär nybyggnation". 

I konsultrapporten "Lokalutredning av grundskolan åk 7-9 Härnösands 
kommun", ( dec 2014 ), presenterades dock förutom befintliga tillgängliga, 
byggnader två alternativ för nybyggnation. Ett alternativ beläget på 
fastlandet och ett alternativ för Härnön. 

För fastlandets del visar det sig vara svårt att hitta lämplig tomt för 
ändamålet (5 000 kvm). Den tomt som bedöms vara möjlig och inom rimligt 
avstånd för elever boende på fastlandet, är trång och insprängd i ett område 
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av äldre villabebyggelse. Den ligger sydväst om Parkadens tomt, vid 
korsningarna Parkgatan-Framnäsvägen-Arnellsbacken. En 
detaljplaneändring krävs och eventuell rivning och inlösen av fastigheter 
samt nya trafiklösningar kan bli aktuella för att rymma en ny skolbyggnad. 
Tomten rymmer inte en idrottshall, utan närmaste hall är Franzenhallen. 
Enligt konsultrapporten bedöms en nybyggnation kosta ca 150 mnkr. 

För Härnöns del utpekades tomten Kv Seminariet (Gånsviksvägen
Kastellgatan) vara lämplig för ny skolbyggnad (3 000 kvm). Tomten har ett 
geografiskt bra läge med en detaljplan som medger stor byggrätt. Enligt 
konsultrapporten bedöms en nybyggnation kosta ca 120 mnkr. 

12. Kostnadskalkyler 
För Franzenskolan finns en kostnadsberäkning gjort av extern konsult som 
anger att överenskommen anpassning och tillbyggnationer kommer att kosta 
17,4 mnkr. Detta belopp är angivet exklusive byggherrekostnader och 
oförutsett samt ventilationsåtgärder. Angivna tak.beloppet om 30 mnkr ska 
bedömas i ljuset av detta. Vid framtagandet av den samlade kalkylen har 
man gått igenom fastigheterna och tagit fram en generell kostnadsberäkning 
baserat på beskrivna behov i relation till dagens utformning. Denna princip 
gäller för såväl Inspektorn som Sjöbefäl och Franzenskolan. 

Precis som poängterats tidigare kommer hyresnivån att kunna påverkas om 
kommunen ställer tillkommande krav på ytor eller anpassningar. 

13. Totala årshyreskostnader för grundskolorna inom tätorten 
Totalredovisning av totala hyreskostnader för grundskolorna inom tätorten 
för 2015 och 2017. 

Kostnad 2015: 35,9 mnkr 

Kostnad 2017: 38,4 mnkr 

Beräkningen avser: Murbergsskolan, Franzenskolan, Gerestaskolan, 
Landgren, Sjöbefäl, Bondsjöskolan, Kiöming, Solen och Brännaskolan och 
förutsätter det scenario som framgår av Tabell 1 ovan. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-08-04 § 167 
Kommunledningskontorets rev. tjänsteskrivelse, 2015-07-06 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-06-22 § 148 
Rev. bilaga 4 - Framtida organisation till två åk 7-9 i Härnösands kommun 
Rev. bilaga 7 - Genomförda informationsinsatser våren 2015 

1~ 1~ 1 
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Rev. bilaga 3 - Hyres:filrslag Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB 
Version 2 Bilaga 2 - Hyresförslag Klövern AB 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2013-12-16 § 199 
Tjänsteskrivelse -Konsekvenser av organisation till två åk 7-9 enheter i 
Härnösands kommun 
Skolnämndens protokollsutdrag, 2015-05-28 § 7 
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§ 129 Dnr 2018-000247 714 

Översyn förskolan - behovet av förskolor och 
förskoleplatser 

Skolnämndens beslut 

 Skolnämnden beslutar 

att ändra beslutet om att inrätta förskola i Murbergsskolans lokaler 

att ändra beslutet att flytta Ängets förskola till Murberget  

att behålla Gånsviks förskola med kortare kontraktstid 

att jourförskolan Villan blir en permanent förskola, samt 

att överlämna informationen till kommunfullmäktige. 

     

Bakgrund 

Skolförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av ett nuläge och 

framtida behov av förskolelokaler för att kunna erbjuda plats till alla barn 

inom lagstadgade fyra månader. 

Denna genomlysning av verksamheten är av vikt med anledning av att de 

beslut som fattades som en del i den framtida skolorganisationen ännu ej 

kunnat verkställas. 

2015-05-28 beslutade skolnämnden som en del i den framtida 

skolorganisationen med två högstadieskolor  

att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-10 om de ekonomiska 

förutsättningar som är kopplade till dessa förändringar.  

Redan 2016-02-24 ändrade skolnämnden beslutet att flytta Svalans förskola 

till Gerestaskolan då det konstaterades att båda förskolorna inte skulle 

rymmas i lokalerna då det blev en oväntad ökning av barnantal (SKN 2015-

103-714). 
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Övriga faktorer som har påverkat efter att detta beslut togs är mottagandet av 

antalet asylsökande vars barn erbjöds plats i förskola, mindre barngrupper 

enligt stadsbidrag, önskemål om plats utifrån geografiskt område och 

kontraktstiden för hyresavtal. 

Nuläge 

Idag har vi 917 platser. 2018-10-15 hade de kommunala förskolorna 868 

placeringar vilket innebär att 50 platser totalt fanns kvar att erbjuda vid det 

datumet, varav 6 platser i ytterområdena där det inte finns några barn i kö. 

Dessa platser fylls kontinuerligt på där det finns tomma platser utifrån 

garantidatum. 

Behovet är 1 012 platser om alla som står i kö tackar ja.  Av dessa platser har 

18 barn i dag placering i fristående förskolor vilket innebär att vi behöver 

994 platser för att uppfylla kögarantin. Det saknas då 77 platser.  

Geresta förskola kommer, enligt beslut om att inrätta förskola i Gerestas 

lokaler, att öppna i januari och 35 erbjudande om plats har gått ut i dagsläget. 

Om de kommunala medlen för mindre barngrupper tas bort medför det att 

det blir ytterligare 21 platser, men på några av dessa förskolor finns ingen kö 

till förskola (Stigsjö och Hälledal).  

Statsbidragen medför att förskolorna blir mindre flexibla då de angett hur 

många barn de kan ta emot och att de kan bli återbetalningsskyldiga om de 

inte följer detta. Statistik visar på att vi i dag har en hög personaltäthet på 

våra förskolor och att barngruppernas storlek minskat i enlighet med 

Skolverkets riktlinjer. 

Om statsbidragen och kommunala bidraget försvinner och man återgår till 

tidigare lösningar på förskolorna innebär det att befintliga förskolor kan ta 

emot 67 antal platser men att den höga kvalité som vi har på förskolorna 

troligen försämras. 

 

Övriga förslag om barnunderlaget minskar: 

 Pedagogisk omsorg inkluderas i den befintliga verksamheten vilket 

medför en bättre arbetsmiljösituation för dem. Vi har i dagsläget 18 

platser hos dagbarnvårdare. 

 Möjlighet att avyttra Orrens, Svalans och Kullens förskolor och satsa 

på de större enheterna där det är möjligt att ha barnantal för att klara 

bemanning med öppning och stängning. Större förskolor har mer 

flexibilitet utifrån ekonomisk bärighet, tillräckligt antal personal för 

att klara schemaläggning med öppningar och stängningar.      
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse översyn av förskolor, diarienummer 

2018-000247.      

______ 
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Härnösands kommun 
Skolförvaltningen 
871 80 Härnösand 
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Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

skolforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 89 30 
Bankgiro 

5576-5218 
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Översyn förskolor 

Förslag till beslut 

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta 

att ändra beslutet om att inrätta förskola i Murbergsskolans lokaler. 

att ändra beslutet att flytta Ängets förskola till Murberget.  

att behålla Gånsviks förskola med kortare kontraktstid. 

att jourförskolan Villan blir en permanent förskola. 

att överlämna informationen till KF 

 

Beskrivning av ärendet 

Skolförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av ett nuläge och 

framtida behov av förskolelokaler för att kunna erbjuda plats till alla barn 

inom lagstadgade fyra månader. 

Denna genomlysning av verksamheten är av vikt med anledning av att de 

beslut som fattades som en del i den framtida skolorganisationen ännu ej 

kunnat  verkställas. 

2015-05-28 beslutar skolnämnden som en del i den framtida 

skolorganisationen med två högstadieskolor  

att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-08-10 om de ekonomiska förutsättningar 

som är kopplade till dessa förändringar.  

Redan 2016-02-24 ändrar skolnämnden beslutet att flytta Svalans förskola 

till Gerestaskolan då det konstaterades att båda förskolorna inte skulle 

rymmas i lokalerna då det blev en oväntad ökning av barnantal. (SKN 2015-

103-714) 

 

~ Härnösands clJ kommun 
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Faktorer som påverkat efter beslutet 

Asyl 

Hösten 2015 tog Härnösands kommun emot många nyanlända asylsökande 

och kommunen erbjöd plats i förskola till alla asylsökande mellan 1-5 år. 

Åren därefter har kommunen fortsatt att placera asylsökande barn och i 

dagsläget, hösten 2018, är 52 asylsökande barn inskrivna vid kommunens 

förskolor. Av dessa 52 barn är 20 stycken i åldrarna 1-3 år. Därutöver finns 

12 asylsökande barn som köar för plats i förskolan. Av dessa är 5 barn i 

åldrarna 1-3 år. 

 

Mindre barngrupper 

 

Förordning (SFS 2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper 

utfärdades 2015-06-17 där Skolverket fick uppdraget att ta fram riktlinjer för 

mindre barngrupper samt att ansvara för ansökningar och beslut gällande  

statsbidrag för mindre barngrupper. Efter en sammantagen bedömning av 

studier och forskning tog Skolverket fram nya riktlinjer för barngrupper i 

förskolan då man sett att stora barngrupper skapar problem främst för de 

yngsta barnen. Statsbidragen skulle kunna sökas för att skapa bättre 

förutsättningar att genomföra förändringen. Statsbidraget bestämdes till 30 

tkr per minskad plats. Det riktmärke som angavs i februari 2016 är 6-12 

barn/grupp för 1-3 åringar och 9-15 barn/grupp för 4-5 åringar. Härnösands 

kommun har som målsättning att nå det övre riktvärdet i respektive 

åldersgrupp. 

 

Inför läsåret 2016/17 var det sex av våra förskolor som beviljades statsbidrag 

till ett belopp av 3,7 milj kr. Kommunfullmäktige beslutade efter äskande 

från skolförvaltningen att utöka budgeten med 5 milj kr för att även de 

förskolor som inte fått statsbidrag skulle få möjlighet att skapa mindre 

barngrupper på sina förskolor.  

 

De mindre barngrupperna har upplevts som en positiv pedagogisk förändring 

bland både personal och vårdnadshavare vilket uppföljningar och enkäter 

visar.  Som en konsekvens av genomförandet av mindre barngrupper 

minskades antalet platser på befintliga förskolor. Det har medfört att vi fått 

fler barn i kö och behov av utökning av antal lokaler som inte bara har att 

göra med fler barn. 

 

Alla förskolor har i dagsläget gjort en plan för det fortsatta arbetet för att 

minska barngrupperna och samtliga förskolor sökte statsbidrag inför läsåret 

2018/19 och alla utom 7 fick bidrag till ett sammanlagt belopp av 7,8 milj kr. 

Några av de förskolor som fått statsbidrag har kunnat använda lokalerna på 

ett annat sätt för att ta in mer personal och kunna dela på befintliga grupper. 

De förskolor som inte haft dessa möjligheter i lokalerna har istället tagit in 

färre barn. Totalt har antalet platser på förskolorna minskat med 46.  

Skolnämnden har för budgetåret 2018 fattat beslut om 3,7 milj kr i 

kommunala medel för mindre barngrupper för de förskolor som sökt 
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statsbidrag men ej blivit beviljade. En fristående förskola och sju 

kommunala förskolor har tagit del av dessa medel. De kommunala 

förskolorna har minskat antalet platser på sina förskolor med ytterligare 17 

platser. 

Sammantaget har antalet förskoleplatser minskat med 63 i våra befintliga 

förskolor med anledning av bidraget för mindre barngrupper sen 2016. 

 

 

 

Kommunala förskolornas kapacitet med och utan bidrag 

Kommunala 

enheter 

Enhet Med bidrag Utan bidrag Antal 

placerade 

barn 

15 okt 2018 

Härnön Brännan 77 77 75 

 Grönbacken 66 72 66 

 Svalan 21 24 16 

 Tjädern 80  80 66 

 Gånsvik 60 61 58 

Fastlandet Bondsjö 54 54 54 

 Kullen  18 21 18 

 Murberget 62 72 61 

 Änget 64 68 64 

 Sörgården 58 66 51 

 Tullporten  58 68 52 

 Solstrålen 66 72 67 

 Orren 22 24 22 

 Villan tillf. 25 25 18 

Landsbygd Älandsbro 77 82 77 

 Häggdånger 25 25 22 

 Hälledal 32 37 31 

 Stigsjö 34 34 34 

Dagbarnvårdare Ped, omsorg 18 18 16 

 Sa: 917 980 868 
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Prognos antal barn 0-5 år i Härnösand,  
perioden 2018-2037 (SCB 2018) 

Fristående enheters kapacitet 

Fristående 

enheter 

Enhet Antal placerade barn 

15 okt 2018 

 Borggården 26 

 Lilla förskolan 21 

 Tuvan 24 

 Regnbågen 23 

 Marinans fsk 67 

 Förskolan Solsidan 31 

 Föräldrakoop. Eko-Fröet 21 

 Parkens fsk 69 

 Rönnbackens fsk 15 

 Vårö fsk 16 

 Lilla kantarellens barngrupp 6 

  Lilla Nässlands barngrupp 6 

 Sa 325 

 

Med beviljade statsbidrag och kommunala medel för mindre barngrupper 

finns i dagsläget 1242 förskoleplatser, kommunala och fristående förskolor, 

varav 25 platser i dagsläget är på en tillfällig förskola, Villan. 

 

Statistik  
 

All planering utgår från SCB:s prognoser samt kommunens folkbokförda  

1-5-åringar eftersom det är den åldersgrupp som har rätt till förskola.  

 

I befolkningsprognosen för perioden 2018-2037 (SCB 2018) för 

åldersgruppen 0-5 år är antal barn ganska statiskt för en lång tid framåt med 

en liten prognosticerad ökning på 34 barn fram till 2022 för att därefter gå 

ner till samma nivå som idag. 
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En stor utmaning är att beräkna efterfrågan/behov av förskoleplatser för de 

barn som är födda under första och delvis även andra kvartalet och bokförs 

som 0-åringar.  De har rätt till en plats när de fyller 1 år vilket innebär att det 

blir en topp varje vår när vi har en del av 0-åringarna som är i behov av plats 

samtidigt som vi har alla 5-åringar som ska börja förskoleklassen kvar i 

förskolan. Detta innebär att det under en period blir fler än prognosen visar, 

vilket också förklarar behovet av att öppna tillfälliga förskolor då 

statsbidraget för mindre barngrupper begränsar möjligheten att skriva in fler 

barn på befintliga förskolor.  För att beräkna behovet av förskoleplatser 

behövs en mer detaljerad bild över när folkbokförda 0-åringarna är födda. 

 

Behov av platser utifrån geografiskt område 

För att uppfylla lagkravet om erbjudande av förskoleplats inom fyra månader 

ska plats erbjudas inom kommunen. Det finns således inget krav på att ta 

hänsyn till exempelvis avstånd mellan hem och förskola. Kommunen har 

dock försökt att möta upp önskemål i den utsträckning som varit möjligt. 

Totalt 63 barn som idag har en plats på förskola, varav 18 från fristående 

förskolor, har valt att stå kvar i kö till sitt förstahandsval och vill byta till 

önskad kommunal förskola när lediga platser finns.  

121 barn helt utan placering finns i kö fram till och med april månad 2019.  

  

Om vi skulle erbjuda alla barn som står kvar i kö deras förstahandsval samt 

placera in de 121 barn som står i kö på den förskola de önskar skulle 

Antal barn 0-5 år folkbokförda i Härnösand 180823 
Ålder Antal Varav folkbokförda 

Härnön 
Varav folkbokförda 

Fastlandet, 
centralort 

Varav folkbokförda 
utanför centralorten 

Varav 
inskrivna i fsk 

0 år 172 67 72 33 0 

1 år 245 80 107 58 109 

2 år 252 98 92 62 156 

3 år 270 102 105 63 183 

4 år 245 95 112 38 178 

5 år 256 101 97 58 183 

 
1440 543 585 312 809 

      1-5 år Utfall              Prognos 
   

 
1268 1261 

   

Fördelning av kö och önskan för 
omplacering 

-
• . 
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fördelningen bli enligt ovanstående diagram vilket ger en schematisk bild av 

var trycket på önskade platser är störst vilket kan vara en parameter för den 

framåtsyftande planeringen. Denna kartläggning ligger också till grund för 

att föreslå att Villan som idag är en jourförskola på fastlandet beslutas bli en 

permanent förskola. 

Hyresavtal Kontrakt 

 

HyresavtaIen fanns som en viktig del i det beslut som skolnämnden tog 2015 

angående Gånsviks och Ängets förskolor då kontrakttiden vid detta tillfälle 

var på väg att löpa ut. Eftersom detta beslut ännu inte verkställts löser vi kön 

med årsvisa förlängningar av Gånsviks och Ängets förskolor vilket medför 

att inga åtgärder genomförs i lokalerna. 

Upps.tid Avtal  

t o m 

Förskolor Förlängning Uppsägning 

senast 

Anteckning 

12 mån 2020-07-

31 

Orrens fsk 60 mån   Avtalet uppsagt. 

Avflyttning 2020-07-

31. 

9 mån 2016-12-

31 

Hälledals fsk 36 mån     

9 mån 2016-12-

31 

Ängets fsk 36 mån   Uppsagt avtal. 

Synkroniseras med 

inflytt på Mbg. 

9 mån 2031-12-

31 

Bondsjö fsk 36 mån     

9 mån 2021-12-

31 

Murbergets fsk 36 mån     

9 mån 2026-12-

31 

Tullportens fsk 36 mån     

9 mån 2031-12-

31 

Brännans fsk 36 mån     

9 mån 2026-12-

31 

Grönbackens fsk 36 mån     

9 mån 2016-12-

31 

Gånsviks fsk 36 mån   Uppsagt avtal. 

Synkroniseras med 

inflytt på Ge. 

9 mån 2025-12-

31 

Solstrålens fsk 36 mån     

9 mån 2026-12-

31 

Stigsjö(Brunne) fsk  36 mån     

9 mån 2031-12-

31 

Tjäderns Fsk 36 mån     

9 mån 2014-12-

31 

Svalans fsk 36 mån     

Finns ej   Kullens förskola     Bostadsrätt som 

kommunen äger. 

    Häggdånger förskola       

  

2035-12-

31 

Älandsbro 

fsk(Kvarnen)       

9 mån 2026-12-

31 

Sörgårdens Fsk 

huvudavt.+tilläggsavt. 

36 mån   

  

9 mån  2014-06-

30 

Villan Orren 12 - 

Jourförskola 

12 mån september 
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En inriktning i det fortsatta arbetet är att inte ha för små förskolor då det är 

svårt både utifrån ekonomisk bärighet och arbetsmiljö för personalen.   

 

De lokaler som är möjliga att utifrån kontraktstid avsluta är Änget, Gånsvik, 

Orren, Svalan, Villan och Hälledal.   

 

Beslut om anpassning av lokaler inom Murbergsskolans fastighet. 

har visat sig vara kostnadskrävande. En fortsatt process och att slutföra 

renovering av Murbergsskolan innebär en hyresökning med närmare 1 milj 

kr/år. Detta ryms inte inom beslutad ram, en utökning med 300 tkr/år.  

 

 

Nuläge 

Idag har vi 917 platser. 2018-10-15 hade de kommunala förskolorna 868 

placeringar vilket innebär att 50 platser totalt fanns kvar att erbjuda vid det 

datumet, varav 6 platser i ytterområdena där det inte finns några barn i kö. 

Dessa platser fylls kontinuerligt på där det finns tomma platser utifrån 

garantidatum. 

Behovet är 1012 platser om alla som står i kö tackar ja.  Av dessa platser har 

18 barn idag placering i fristående förskolor vilket innebär att vi behöver 994 

platser för att uppfylla kögarantin. Det saknas då 77 platser.  

Geresta förskola kommer, enligt beslut om att inrätta förskola i Gerestas 

lokaler, att öppna i januari och 35 erbjudande om plats har gått ut i dagsläget. 

Om de kommunala medlen för mindre barngrupper tas bort medför det att 

det blir ytterligare 21 platser, men på några av dessa förskolor finns ingen kö 

till förskola (Stigsjö och Hälledal).  

Statsbidragen medför att förskolorna blir mindre flexibla då de angett hur 

många barn de kan ta emot och att de kan bli återbetalningsskyldiga om de 

inte följer detta. Statistik visar på att vi idag har en hög personaltäthet på 

våra förskolor och att barngruppernas storlek minskat i enlighet med 

Skolverkets riktlinjer. 

Om statsbidragen och kommunala bidraget försvinner och man återgår till 

tidigare lösningar på förskolorna innebär det att befintliga förskolor kan ta 

emot 67 antal platser men att den höga kvalité som vi har på förskolorna 

troligen försämras. 
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Övriga förslag om barnunderlaget minskar: 

 Pedagogisk omsorg inkluderas i den befintliga verksamheten vilket 

medför en bättre arbetsmiljösituation för dem. Vi har i dagsläget 18 

platser hos dagbarnvårdare. 

 Möjlighet att avyttra Orrens, Svalans och Kullens förskolor och satsa 

på de större enheterna där det är möjligt att ha barnantal för att klara 

bemanning med öppning och stängning. Större förskolor har mer 

flexibilitet utifrån ekonomisk bärighet, tillräckligt antal personal för 

att klara schemaläggning med öppningar och stängningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Wigren                                                      Eva Claesson 

Förvaltningschef                                                    Verksamhetschef 
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av delegationer. Granskningen syftar till att undersöka och 
bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Nämndens delegationsordning är i huvudsak anpassad till organisationen och de behov av beslut som finns enligt 
lagstiftningen. Rutiner för registrering och anmälan av delegationsbeslut finns och hanteras i nämnden vid varje 
sammanträde. Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen behöver förbättras. I granskningen lämnas 
rekommendationer om att se över utformning av beslutsunderlag och införa rutiner för vidaredelegation, revideringar 
och intern kontroll. 

Rekommendationer 

~ Nämnden behöver införa rutin för kontinuerlig revidering av delegationsordningen och förtydliga rätten till 
vidaredelegation och rutiner för anmälan. 

~ överväg en enhetlig utformning av förteckningar från verksamheterna med möjlighet till spårbarhet av ärenden i 
ärendehanteringssystemet. 

~ Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens årliga internkontroll för att säkerställa rutinerna. 
~ Rutin för registrering och anmälan av beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens reglemente och 

vidaredelegation från förvaltningschefen saknas i dagsläget och bör införas vid förvaltningen. 

Bedömningen grundas enl igt följande 

O Erfordrar väsentliga förbättringar 

0 Erfordrar förbättringar 

0 Tillfredsställande mindre iakttagelser 

O Till fredsstä Ilande 
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Delegationsbeslut 

Granskning 

Bakgrund 
KL 6 kap §§ 37-40 

Nämnd beslut/ 
verkstä llig hetsbeslut 

Beslut på delegation 

Personalfrågor 

© 2018 Deloitte AB 

Resultat 

Nämnd får uppdra till utskott, ledamot/ersättare eller enskild anställd att 
besluta på nämnds vägnar i visst ärende eller grupper av ärenden med 
undantag för ärenden om mål, inriktning omfattning eller kvalitet. 
Nämndbeslut utgår från uppdrag och ansvar i nämndreglementet. Nämnd 
beslutar själv vad som ska delegeras inom ram för lagstiftningen. 

Genom delegation flyttas nämnds beslutanderätt till delegaten och besluten 
kan överklagas. Verkställighetsbeslut fattas av anställd i det löpande arbetet 
som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar och kan inte 
överklagas (KL 10 kap § 2). 

Beslut som fattas på delegation har fastställts i nämndens delegationsordning. 
Beslutanderätten kan vidaredelegeras till annan anställd (KL 7 kap §§ 5-6). 
Delegationsordningen är anpassad till organisationen och de behov av beslut 
som finns utifrån lagstiftningen. I inledningen föreskrivs vad som menas med 
delegationsbeslut och den nivå på vilken beslut fattas samt ersättare. Rätten 
till vidaredelegering framgår inte. Förklaringar kring verkställighetsbeslut 
lämnas. Delegationsordningen är strukturerad utifrån lagrum och 
verksamhets-/ beslutsområden. Enhetschef (motsvarande) svarar för att 
medarbetare informeras och introduceras i delegationsbestämmelserna. 
Anmälan av delegationsbeslut görs enligt delegationslista till nämnden varje 
månad. Närmare rutin för anmälan framgår inte i delegationsordningen. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 
Delegationsordning utifrån kommunstyrelsens reglemente inom 
socialförvaltningen finns upprättad. Beslutsärenden rapporteras muntligt till 
förvaltningschef i dagsläget. 
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Delegationsbesl ut 

Granskning 

Registrering 

Anmälan 

Protokoll 

Övriga ärenden 
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I 

Resultat 
! 

Former för delegationsbeslut bör motsvara beslut som fattas i nämnd. 
Nämnden har omfattande verksamhet i myndighetsutövning . Registrering av 
ärenden sker i ärendehanteringssystem enligt anvisningar. Handlingarna 
innehåller ärendemening, beslutsinnehåll, tidpunkt och vem som fattat 
beslutet samt vem beslutet är riktat till enligt förteckningar. Underla~ till 
delegationsbeslut i nämnd har olika utformning för verksamhetsomradena. För 
ekonomi- och vuxenenheten, famigerätten, mottagnings- utredningsgruppen 
redovisas ärendetyp, beslutsinnehall och antal. Biståndsenheten lämnar helt 
utdrag från ärendehanteringssystemet. Blankettmall används vid anmälan 
fullmaktsärenden i domstol. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämndsekreterare 
inför sammanträde varje månad. Besluten finns numrerade och sorterade per 
verksamhetsområde i pärm i låst utrymme vid förvaltningen. 

Delegationsbeslut redovisas i egen punkt vid nämndsammanträde med 
hänvisning till förteckningar. Ledamöterna har informerats om att pärm med 
delegationsbesluten finns tillgänglig och får samtliga delegationsbeslut till sin 
iPad inför varje sammanträde. 

Protokollen sänds för registrering till centrala diariet. 

Delegation för brådskande ärenden, beslut om inköp, omfördelning inom 
budget, utse beslutsattestanter etc regleras i delegationsordningen. Bland 
övriga ärenden återfinns ärenden som kan vara verkställighet. Någon rutin för 
regelbundna överväganden vid revidering har inte uttryckts. 
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Delegationsbeslut 

Granskning 

Våra kommentarer 
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Resultat 

Nämndens delegationsordning är i huvudsak anpassad till organisationen och 
de behov av beslut som finns enligt lagstiftningen . 

Det finns utrymme till förtydl iganden och främst när det gäller upplysningar 
om rätten till vidaredelegation och rutiner för anmälan. Förklaringar och 
överväganden kring verkställighet behöver anpassas till nämndens uppdrag i 
enlighet med reglementet. Vi föreslår följande förbättringar: 

};';> Nämnden behöver införa rutin för kontinuerlig revidering av delegations
ordningen och förtydliga rätten till vidaredelegation och rutiner för anmälan. 

};';> Överväg en enhetlig utformning av förteckningar från verksamheterna med 
möjligheten till spårbarhet av ärenden i ärendehanteringssystemet. 

};';> Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens årliga 
internkontroll för att säkerställa rutinerna. 

};';> Rutin för registrering och anmälan av beslut som fattas med stöd av 
kommunstyrelsens reglemente och vidaredelegation från förvaltningschefen 
saknas i dagsläget och bör införas vid förvaltningen. Beslut med stöd av 
vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef. 
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Nämndbeslut utgår från reglementet och beslut som fattas på 
delegation fastställs i delegationsordning. Granskningen syftar till att 
undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. Resultat 
från granskningen sammanfattas i bilagd rapport. 

Vi har bedömt att förutsättningarna behöver väsentligt förbättras. 
Delegationsordning behöver gås igenom och revideras utifrån vad som 
avses med nämndbeslut i enlighet med reglementet. Av delegations
ordning bör framgå ersättare vid delegats frånvaro/förfall. Regler för 
registrering behöver gås igenom så att besluten redovisas i förteckn ing 
som överensstämmer med formkrav för nämndbeslut. Rutinen för 
anmälan behöver ses över och justeras utifrån syftet med anmälan och 
nämndens behov av information om vad som händer i verksamheten 
och för att kunna kontrollera att beslut fattas i överensstämmelse med 
gällande bestämmelser och nämndens intentioner. 

Emotser nämndens yttrande avseende genomförd granskning före den 
31 januari 2019. 

På uppdrag av de förtr endevalda revisorerna @0 
~ \/ ,1 /1\ 1 c::::::r -~ ' ' ~ , ~l '-

, · /;91,;~ d ~if ti {?(__ Bo-Anders Öberg ~fo/a~b 

Postadress 
SE-871 80 Härnösand 

Besöksadress förvaltning 
Rådhuset 

Tel vx 
0611-34 80 00 

Fax 
0611-34 80 30 

Bankgiro 
5576-5218 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post 
kommun@harnosand .se 
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av delegationer. Granskningen syftar ti ll att undersöka och 
bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. 

Bedömning och rekommendationer 

Nämndens delegationsordning är utformad efter verksamhetens behov av beslut enligt lagstiftningen. Innehåll, 
struktur och hanteringen av delegationsärenden i nämnd bör gås igenom utifrån uppdraget och för att säkerställa 
efterlevnaden. Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen erfordrar väsentliga förbättringar. 

Delegationsordning behöver gås igenom och revideras utifrån vad som avses med nämndbeslut i enlighet med 
reglementet. Av delegationsordning bör framgå ersättare vid delegats frånvaro/förfall. Delegationsordningen kan med 
fördel göras mer lättillgänglig genom att renodla funktions-/verksamhetsområde. Regler för registrering behöver gås 
igenom så att besluten redovisas i förteckning som överensstämmer med formkrav för nämndbeslut. Rutinen för 
anmälan behöver ses över och justeras utifrån syftet med anmälan och nämndens behov av information om vad som 
händer i verksamheten och för att kunna kontrollera att beslut fattas i överensstämmelse med gällande 
bestämmelser och nämndens intentioner. 

Förvaltningen bör upprätta en separat förteckning över beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens reglemente. 
Rutin för registrering och anmälan av besluten behöver upprättas. Beslut med stöd av vidaredelegation ska anmälas 
till förvaltningschef. 

Bedömningen grundas enligt följande 

O Erfordrar väsentliga förbättringar 

0 Erfordrar förbättringar 

O Tillfredsställande mindre iakttagelser 

O Tillfredsställande 
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Delegationsbeslut 

I 

Granskning 

Bakgrund 
KL 6 kap §§ 37-40 

Nämnd beslut/ 
verkställighetsbeslut 

Beslut på delegation 

© 2018 Deloitte AB 

Resultat 

Nämnd får uppdra till utskott, ledamot/ersättare eller enskild anställd att 
besluta på nämnds vägnar i v isst ärende eller grupper av ärenden med 
undantag för ärenden om mål, inriktning omfattning eller kvalitet. 
Nämndbeslut utgår från uppdrag och ansvar i nämndreglementet. Nämnd 
beslutar själv vad som ska delegeras inom ram för lagstiftningen. 

Genom delegation flyttas nämnds beslutanderätt till delegaten och besluten 
kan överklagas. Verkställighetsbeslut fattas av anställd i det löpande arbetet 
som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar och kan inte 
överklagas (KL 10 kap § 2) . 

Beslut som fattas på delegation har fastställts i nämndens delegationsordning. 
Beslutanderätten kan vidaredelegeras till annan anställd (KL 7 kap §§ 5-6) . 
Delegationsordningen bör vara anpassad till organisationen och de behov av 
beslut som finns utifrån lagstiftningen. I inledningen föreskrivs innebörder 
kring delegering, begränsningar och vidaredelegering. Beslut som enligt lag 
fattas av rektor kan inte delegeras och återredovisas därmed inte i nämnden 
(verkställighet). Det kan röra sig om att sätta betyg eller beslut om 
ordningsregler. Delegationsordningen är strukturerad utifrån en allmän del, 
tillsyn, ekonomi, personal, arbetsmiljö, huvudmän och ansvarsfördelning, 
kvalitet och inflytande, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande 
behandling och skolplikt och rätt till utbildning samt per verksamhetsområde. 
Personalfrågor hör inte till nämndens uppdrag annat än beslut enligt 
skollagstiftning en. 

Anmä lan av delegationsbeslut görs på särskild blankett till centraldiariet 
månadsvis. Närmare rutin för anmälan framgår inte i delegationsordningen. 

Gransknlngsproj ekt revlsionsplan 2018 3 



Delegationsbeslut 

Granskning 

Personalfrågor 

Registrering 
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Protokoll 
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Resultat 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 
Regler om delegation inom skolförvaltningen utifrån kommunstyrelsens 
reglemente innefattas i nämndens delegationsordning. 

Former för delegationsbeslut bör motsvara beslut som fattas i nämnd. 
Registrering av ärenden görs löpande på blankett för delegationsbeslut i 
centraldiariet och knyts till respektive sammanträde efter beslut i nämnden. I 
blanketten hänvisas till punkt i delegationsordning, ärende, beslutsinnehåll, 
tidpunkt och vem som fattat beslutet. Bevakningslista om skolplikt på 
individnivå och elevfrånvaro på skol/klassnivå ingår i underlagen. 
Frånvarorapportering är inte delegationsbeslut enligt delegationsordningen. 
Det förekommer hänvisning till punkter i delegationsordningen som inte finns. 
Förklaringar lämnas om att en äldre version av delegationsordning använts. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämndsekreterare 
inför sammanträde varje månad. Besluten sorteras per sammanträde via 
centraldiariet. Underlag för redovisade delegationsbeslut vid nämndens 
aprilsammanträde saknas i centraldiariet. 

Delegationsbeslut redovisas i egen punkt vid nämndsammanträde med en 
förklarande beskrivning av innehållet utan tydlig hänvisning till underlag . 
Protokollen sänds för registrering till centraldiariet. 

Delegationen innefattar rätten att fatta brådskande beslut. Förvaltningschefs 
beslut om attestantförteckning anmäls i nämnd. Delegationsordning gås 
igenom vid ett nämndsammanträde i början av året enl igt uppgifter. 
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Granskning 

Våra kommentarer 
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Resultat 

Vår granskning av delegationsordning och samtliga nämndprotokoll 2018 visar 
på brister kring innehåll och struktur, anmälan/registrering och utformning av 
underlag för beslut. Anmälningarna omfattar ett fåtal ärenden och områden 
trots omfattningen av beslut i delegationsordning. Det förekommer att 
hänvisning görs till äldre version av delegationsordning i anmälan. Risker för 
sammanblandning av ärenden för nämndbeslut och ren verkställighet finns 
enligt vår uppfattning. 

Delegationsordning behöver gås igenom och revideras utifrån vad som avses 
med nämndbeslut i enlighet med reglementet. Av delegationsordning bör 
framgå ersättare vid delegats frånvaro/förfall. Delegationsordningen kan med 
fördel göras mer lättillgänglig genom att renodla funktions-/verksamhets
område. Regler för registrering behöver gås igenom så att besluten redovisas i 
förteckning som överensstämmer med formkrav för nämndbeslut. Rutinen för 
anmälan behöver ses över och justeras utifrån syftet med anmälan och 
nämndens behov av information om vad som händer i verksamheten och för 
att kunna kontrollera att beslut fattas i överensstämmelse med gällande 
bestämmelser och nämndens intentioner. 

Förvaltningen bör upprätta separat förteckning över beslut som fattas med 
stöd av kommunstyrelsens reglemente. Rutin för registrering och anmälan av 
besluten behöver upprättas. Beslut med stöd av vidaredelegation ska anmälas 
till förvaltningschef. 

Innehåll och struktur i delegationsordning samt hanteringen av delegations
ärenden bör gås igenom och justeras för att säkerställa efterlevnaden. 
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Granskning av handläggningsrutiner enligt Sol 
En granskning av handläggningsrutiner enligt socialtjänstlagens 
bestämmelser har genomförts med syftet att följa upp och bedöma 
individ- och familjeomsorgens arbete för barn och unga i riskzonen. 
Resultat från granskningen sammanfattas i bilagd rapport. 

Vi har bedömt att förutsättningarna för styrningen kan förbättras. 
Verksamhetsmässiga egenkontroller för att säkerställa kvaliteten 
behöver införas. Avrapportering i nämnd bör innefatta tydliga analyser 
kring utvecklingen och vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med 
befarat ekonomiskt underskott. Det finns utrymme för utveckling för 
att bättre svara mot barnkonventionens krav på myndigheten utifrån 
barnperspektivet. 

Vi emotser nämndens yttrande avseende genomförd granskning före 
den 25 februari 2019. 

På uppdrag av de förtr 

o-Anders Öberg 
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Besöksadress förvaltning 
Rådhuset 

Tel vx 
0611-34 80 00 

Fax 
0611-34 80 30 

Bankgiro 
5576-5218 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post 
kommun@harnosand.se 
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Sammanfattning 

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och 
unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med 
barn som far illa är socialtjänsten skyldig att samverka med 
bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Om 
barnets vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar ska 
samhället ge det skydd och stöd som barnet behöver. 
Socialtjänsten är den myndighet som genomför utredningar 
och har kontakt med barn och familjer. 

Artikel 2 i FN :s barnkonvention anger att rättigheterna i 
barnkonventionen ska tillförsäkras varje barn inom statens 
rättskipningsområde. Därför gäller rättigheterna i FN :s 
barnkonvention alla barn som finns inom landets gränser, 
det vill säga även besökare, asylsökande, barn till migrerade 
arbetare och personer som håller sig undan verkställighet av 
ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som 
befinner sig i Sverige utan att ha nödvändiga tillstånd för att 
vistas i landet. 

En av de största verksamheterna inom individ- och 
familjeomsorgen är stödet till barn och ungdom. Vård till 
både unga och vuxna kan ges dels på frivillig väg genom 
bistånd enligt socialtjänstlagen men även i vissa fall med 
tvång. En av de mest ingripande och kostsamma åtgärderna 
är placering på institution. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands 
kommun har Deloitte granskat om det finns förutsättningar 
för socialnämnden att bedriva verksamhet med god kvalitet 

02 

inom myndighetsutövning för barn och unga i enlighet med 
barnkonventionen, gällande lagstiftning och fullmäktiges 
mål. 

" t 
Syftet med granskningen har varit att följa upp och bedöma 
individ- och familjeomsorgens arbete för barn och unga i 
riskzonen. 

i:; r s1 , 1 er 
I den här granskningen har revisionskriterierna 
huvudsakligen utgjorts av socialtjänstförordningen och 
socialtjänstlagens regler, särsklit Sol 1 kap 2 §, 3 kap 5 §, 6 
kap 6 § och 11 kap 10 §. 

l ( l O :h I t..VISIC nsfrägor 
Vi bedömer att individ- och familjeomsorgens arbete för 
barn och unga i riskzonen kan förbättras. 
Verksamhetsmässiga egenkontroller för att säkerställa 
kvaliteten behöver införas. Tydliga analyser till nämnden bör 
utvecklas kring utvecklingen och vidtagna åtgärder för att 
komma tillrätta med befarat ekonomiskt underskott. Det 
finns utrymme för utveckling för att bättre svara mot 
barnkonventionens krav på myndigheten utifrån 
barnperspektivet. 

kor 1end 1 Ioner 

Våra rekommendationer framgår under avsn itt 3. 



DELOITTE AB 

Härnösand, 2018-12-13 

Camilla Karlsson Marianne Harr 

Certifierad kommunal revisor Certifierad kommunal revisor 
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1. Inledning 

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och 
unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med 
barn som far illa är socialtjänsten skyldig att samverka med 
bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Om 
barnets vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar ska 
samhället ge det skydd och stöd som barnet behöver. 
Socialtjänsten är den myndighet som genomför utredningar 
och har kontakt med barn och familjer. 

Artikel 2 i FN :s barnkonvention anger att rättigheterna i 
barnkonventionen ska tillförsäkras varje barn inom statens 
rättski pni ngsområde. 

En av de största verksamheterna inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) är stödet till barn och ungdom. Vård 
till både unga och vuxna kan ges dels på frivillig väg genom 
bistånd enligt socialtjänstlagen men även i vissa fall med 
tvång en ligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fa ll LVM (1988:870). En av de mest ingripande och 
kostsamma åtgärderna är placering på institution. Under de 
senaste åren har fler uppmärksammade fall påtalat brister i 
kommunernas hantering av barn som far illa. Detta har i de 
enskilda fallen fått oerhört stora konsekvenser. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands 
kommun har Deloitte granskat om det finns förutsättningar 
för socialnämnden att bedriva verksamhet med god kvalitet 
inom myndighetsutövning för barn och unga i en lighet med 

barnkonventionen, gällande lagstiftning och fullmäktiges 
mål. 

yfte o h rev1s1onsfrägor 
Syftet med granskningen har varit att att följa upp och 
bedöma individ- och familjeomsorgens arbete för barn och 
unga i riskzonen. 

Granskningen har avgränsats t ill att omfattat följande 
revisionsfrågor: 

Finns det tillförlitliga och säkra system och rutiner 
som gör det möjligt att följa upp 
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat? 
Följs resultat i verksamheten upp och rapporteras de 
till berörda beslutsfattare på ett tillfredsställande 
sätt? 
Finns det en styrning och struktur för samverkan 
mellan huvudmännen? 
Vilka r iktlinjer finns inom barn- och ungdomsvården? 
Vilka rutiner finns i samband med anmälningar? 
Vilka samverkansrutiner finns med andra 
myndigheter, kommunens förvaltningar och enheter 
inom socialförvaltningen? 
Vilka rutiner finns för asylsökande barn? 
Finns ett reg ister över pågående ärenden samt vilka 
rutiner finns för att avsluta ett ärende? 
Hur säkerställs att ansvaret för ärendet övergår i 
samband med att ärendet överlämnas för 
verkställighet? 
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På vilket sätt finns barnkonventionens intentioner 
med i kommunens rutiner? 
Är verksamheten ändamålsenlig och tillgänglig 
utifrån barnens och ungdomarnas behov? 
Finns det förutsättningar för att leda och styra 
verksamheten? 
Vilken återrapportering görs i nämnd? 
"cirkulationspärm" vid sammanträden och om det är 
tillfredsställande? 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar 
underlag för revisionens analyser och bedömningar. 

I denna granskning har revisionskriterierna huvudsakligen 
utgjorts av Socialtjänstförordningen och Socialtjänstlagen 1 
kap 2 §, 3 kap 5 §, 11 kap 10 § samt interna styrdokument 
och fullmäktigebeslut. 

Granskningen har genomförts med följande metod : 

- --~ ... , . ..,._,. __ ___ .. . ,. .. .. 

• Frågor har upprättats och kompletterande 
upplysningar i intervjuer och relevant dokumentation 
hämtas in. 
Ett urval av akter har granskats för att säkerställa 
den sociala dokumentationen. 
Sammanfattande iakttagelser, analyser och 
bedömningar utifrån revisionsfrågor har 
sammanställts. 

Granskningsresultaten utgör delmängd inför revisorernas 
årliga ansvarsprövning för berörd nämnd. 

Intervjuer har skett med Indvid- och familjeomsorgschef, 
Enhetschef för Barn och familj samt handläggare inom 
mottagning-, utredning- och insatsgrupperna. Intervju har 
även skett med polisenmyndighetens kommunpolis som 
ingår i samverkansgruppen. 

Socialchefen för socialförvaltningen har erbjudits flera 
tillfällen för intervju men har inte haft möjligheten att 
medverka, trots bokade och även bekräftade möten. 
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2. Granskningsresultat 

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer 
stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och 
omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva 
verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett 
självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra. 

Socialförvaltningens verksamheter är uppdelade inom 
följande verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg 
(IFO), Särskilt boende, Hälso- och sjukvård, Hemtjänst och 
Omsorg Funktionshinder. 

Individ- och familjeomsorgen består av tre enheter; 
Ekonomi och vuxen, Resurs samt Barn och familj. Utöver 
dessa enheter finns alkoholhandläggare, 
verksamhetsutvecklare, utredare inom asyl och flykting 
samt familjerådgivning. 

I vår utredning har framkommit att det finns en upplevelse 
av att IFO "försvinner" i jämförelse med den stora 
verksamheten inom Äldreomsorgen. Det framförs att IFOs 
frågor blir svårare att prioritera på central nivå. 

Inom IFO finns behov av ytterligare administrativt stöd. 
Chefer får idag hantera många olika saker, både stort och 
smått . Exempelvis frågor kring att beställa varor och 
tjänster, kontera och hantera fakturor mm. 

IFO har en person i receptionen som arbetar med att 
hantera den första kontakten vid besök och svarar på frågor. 

Denna tjänst flyttades över från administrativa enheten 
inom förvaltningen i samband med samlokaliseringen av BoF 
och Ek/vux i nya lokaler. Vår bedömning är att detta är en 
bra strategi då många frågor kan lösas där vilket minskar 
belastningen på handläggarna. 

l 2 olac d en jimförelse med andra kommuner 
Vid jämförelse med andra liknande kommuner framgår att 
Härnösands kommun ligger något lägre i kostnader per 
invånare i förhållande till jämförande kommuner på 
övergripande nivå. Det finns avvikelser inom olika områden. 

Några nyckeltal presenteras nedan: 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/ lnv (Vlrde): 

1 ,00 

1000 

1100 

I 000 

, .. 

• 201') 

2016 

• 2017 

Tabellen ovan visar Koladas beräkningar av bruttokostnad 
minus interna intäkter och försäljning ti ll andra kommuner 
och landsting för barn och ungdomsvård, dividerat med 
antal invånare i kommunen den 31/ 12. Nyckeltalet avser 
vård och stöd som socialtjänst en ger till barn och ungdomar 
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0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende (HVB), 
familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga 
öppna insatser. Kostnader för den utredningsverksamhet 
som ligger till grund för insatserna redovisas inom 
respektive delverksamhet. Avser samtlig regi. Källa: Koladas 
beräkningar som grundar sig på SCB:s Räkenskapssamman 
drag. 

Av tabellen ovan framgår att kostnaden för barn och 
ungdomsvården i Härnösands kommun uppgår till i 
genomsnitt 1 752 kr per invånare. Detta nyckeltal är lägre 
jämfört med andra liknade kommuner i Sverige som i snitt 
ligger på 2 038 kr per invånare. 

Kostnad HVB•hem barn och unga, krJlnv (Värde): 

&00 

100 ... 
,00 

, oo 

100 

100 

,oo 

Kostnad familjehemsvård barn och unga , krlinv (Värde): 

900 

&00 

100 

,00 

lOO 

100 

,oo 

• 2015 

io,, 
• 10t1 

• 20\5 

101' 

• 1017 

Däremot avseende kostnader för HVB-hem är bilden en 
annan. För 2017 uppgår kronor per invånare i genomsnitt til l 
855 kr i Härnösands kommun och 735 kr för jämförbara 
kommuner i Sverige. Medan kostnader för familjehem är 
lägre än i jämförbara kommuner, 566 kr per invånare 
jämfört med 822 kr för jämförbara kommuner. 

2.3. System och rutiner för verksamhetsmässiga 
och e 1 onom1ska resultat 

Löpande uppföljningar av verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultat, inklusive prognos för helåret, sker 
månatligen t ill nämnden. Vi har särskilt studerat de senaste 
protokollen till nämnden och per oktober framgår följande: 

• Vid senaste sammanträdet framgår att Individ- och 
familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 7,1 
MSEK som främst beror på högre kostnader inom 
verksamheten Familjehem för barn och ungdom som 
har ett underskott på 5,8 MSEK. Kostnaderna för 
externa HVB-placeringar för barn och ungdom är 
höga och verksamheten redovisare ett ackumulerat 
underskott på 0,7 MSEK. Den egna verksamheten 
för Ensamkommande barn och unga redovisar också 
ett underskott på 0, 7 MSEK. Man avrapporterar även 
vo lymökningar inom verksamheterna månatligen 
som en egen punkt på dagordningen som muntlig 
information. Denna information uppges även delges 
kommunstyrelsen. 

Vi anser att, i en situation där nämnden aviserar stora 
underskott, det är av största vikt att avrapporteringar till 
nämnden innehåller tydliga analyser kri ng effekter av ökade 
volymer och utveckling samt vilka åtgärder som vidtagits. Vi 
har inte haft möjligheten att utreda orsakerna t ill den 
begränsade informationen som delgetts nämnden då 
Socialchefen för socialförvaltningen inte haft möjlighet att 
medverka i denna granskning. 
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Verksamheten inom IFO försöker följa upp verksamheterna, 
trots bristande styrning från ledningen avseende hur det ska 
rapporteras till nämnden. Man har stöd av två ekonomer 
som är kopplade till socialförvaltningens verksamhet. Varje 
månad sker en budgetuppföljning till nämnd innehållande 
resultatuppföljning per verksamhet. Tertialvis redovisar 
enhetscheferna för ekonomin och antal placeringar i detalj. 
Däremot saknas en månatlig systematisk uppföljning av 
t.ex. familjehem som drivs av externa konsulentföretag. 

Ett familjehem kan delas in i interna och externa, det vill 
säga interna är sådan som IFO själva rekryterar, utbildar 
och handleder. Externa är så kal lade konsulentstödda, d v s 
som rekryteras och arvoderas av ett externt företag. 
Placering kan ske enligt Sol och LVU. 

Vi rekommenderar att när kostnaderna ökar för 
Familjehemsplacerade barn och ungdomar bör dessa särskilt 
följas upp månatligen, via volymer kopplat ti ll fakturor som 
är avstämda mot avtal. Det finns uppgifter om att kostnader 
ibland inte överensstämmer med avtal - "handläggarna 
fattar beslut och administrationen betalar". Man upplever att 
det saknas resurser för att fö lja upp avvikelserna på 
individnivå. Konsulentstödda familjehemsplaceringar kostar 
mer än i egen regi. 

Externa placeringar är kostnadsdrivande, särskilt barn och 
unga som placeras på HVB-hem där en dygnskostnad kan 
variera mellan 3 500 kr och upp till 8 000 kr. Dessa ärenden 
ska övervägas var 6:e månad. Nämnden informeras om 
samtliga överväganden som tagits. Målet är att denna typ av 
insatser ska ske under begränsade tider. 

I dagsläget uppgår Härnösands kommun externa och interna 
placeringar i HVB- och familjehem ti ll ca 60 placeringar. 

Utifrån det ekonomiska läget ska handläggande 
socialsekreterare föredra planerade förslag på placeringar i 
Barn och familjs ledningsgrupp innan ärendet går till 
socialnänmnden. 

Utredningsgruppens förslag till placeringar har hitintills 
bedömts nödvändiga och accepterats av ledningsgruppen. 

Insatsgruppen ansvarar för att söka efter nya familjehem 
och kontaktfamiljer. 

I dagsläget har två familjehemssekreterare i uppdrag att 
rekrytera fami ljehem. När de länsgemensamma HVB
hemmen inte matchar behovet eller om hemmen är fulla 
måste extern upphandl ing ske. Insatsgruppen saknar 
upphandl ingsstöd vid externa HVB-hems placeringar. Varje 
handläggare får utveckla egen kompetens att förhandla med 
utförarna själva. Det medför svårigheter då det krävs 
förhandling om placeringar med höga dygnskostnader. Det 
krävs kunskaper i både förhandlingsteknik och ekonomi att 
räkna på t.ex. utförarens behov av personalstyrkor 
dagtid/nattetid som är anpassat för individen. 

., V l,,;;.1mht:.t~syst~m 

Individ och familjeomsorgen använder ProCapita som 
verksamhetssystem och systemet bygger på metodstödet 
Barnens behov i Centrum (BBiC) som innehar ett 
dokumentationsstöd som är relevant. 

Procapita stöder dock inte en ändamålsenligt 
verksamhetsuppföljningen. För att lösa detta behov har IFO 
systemförvaltare som tar fram verksamhetsstatistik som 
utgår från olika variabler som t.ex. beviljade insatser, 
placeringar, förändringar mm. Systemförvaltarna ger även 
handläggarstöd och har också byggt upp rutinbeskrivn ingar 
för hur man arbetar och dokumenterar i Procapita. 
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Med stöd av systemföraltarna och ekonomerna tar man fram 
verksamhetsuppföljningar. 

Dagligen inkommer ca 10 ärenden det ska registreras av 
handläggarna i Procapita. 

När omfattningen av ärenden är så pass hög krävs det att 
verksamhetessystemet underlättar för handläggarna. Så är 
inte fallet idag. Upphandling av nytt verksamhetssystem 
pågår. Nedan framgår några synpunkter från handläggare: 

• Första "bladet" i Procapita är något som inte behövs 
enligt BBiC. 

• Viktigt att allt dokumenteras men systemet måste 
kunna hjälpa till mer! 

• Se över koderna i Procapita, allt ska finnas i 
systemet. 

• Man är tvungen att registrera orsakskoder, men 
handläggarna förstår inte vad det syftar till. 

• Orsakskoden "Barn som far illa" används till de flesta 
orsakerna och upplevs vara för "grov" då orsaken 
kan vara allt från anmälan om frånvaro i skolan till 
grov misshandel. 

• Det upplevs ta onödigt lång tid att lägga upp ett nytt 
ärende med många knapptryckningar och samma 
information läggs upp flera gånger, exempelvis 
handläggarens namn och datum ska upprepande 
skrivas in i flera fä lt på flera sidor. 

Uppföljning av verksamheten sker varje månad till 
nämnden, dels genom budgetuppföljning innehållande 
resultatuppföljning per verksamhet. Tertialvis redovisar 
enhetscheferna för ekonomin och antal placeringar i detalj. 

Dels kontinuerl igt var tredje månad med 
verksamhetsstatistik samt genom en allmän redovisning av 

respektive verksamhet. Därutöver får IFO-chefen uppdrag 
som ska återredovisas, som t.ex. försöket att starta upp en 
kommungemensam enhet för familjehem. 

I samband med vår granskning har vi ställt frågan om IFO 
utför någon form av kollegial uppföljning och utvärdering. 
Detta förekommer inte över huvudtaget inom någon av 
verksamheterna. En del har framfört det som ett 
utvecklingsområden men det har ännu inte införts. 

Den utveckling som skett de senaste åren är mer fokus på 
barnperspektivet. Riktlinjer enligt barnperspektivet togs 
fram för många år sedan. I takt med lagstiftarens 
förändringar har detta beaktats i verksamheten, exemplevis 
lagändringen om minst fyra enskilda samtal per år med 
placerade barn. Detta är även mätabart. 

• Handläggarna tänker alltid på att alltid fråga om att 
träffa barnet ensamt, vilket är en förändring jämfört 
med tidigare. 

• Personalen lyfter dock fram att det behövs 
kompetensutveckling i sättet att prata med barn. 

• De saknar en tydlig metodik och frågerutin när man 
intervjuar barn. Man får söka själva efter den 
kunskapen, särski lt om man är relativt ny på jobbet. 

• Målet är att bedöma om anmälan är allvarlig och om 
man ska inleda utredning enligt Lag om vård av 
unga (LVU). 

Det ska enligt lag även utföras uppföljning av 
kontaktfamiljer. Avseende den uppföljningen uppges att det 
är ett utvecklingsområde. Handläggarna prioriterar 
placeringar istället. Risken kan bli att man missar målet med 
insatsen. Lagen säger att uppföljning ska ske var 6:e månad 
och det finns enligt uppgift ind ivider som man inte hinner 
med att följa upp. 
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Viljan att mäta och jämföra via nyckeltal kan vara ett uttryck 
för en ambition att jämföra sig med andra. Men det kanske 
är viktigare att jämföra med sig själv över tid än med andra. 
En viktig del i en organisations utveckling är att lära sig av 
varandra och ta lärdom av uppföljningar inom den egna 
verksamheten. 

Vi konstaterar att det inte sker några egenkontroller eller 
annan uppföljning av handläggarnas individärenden. 

Genomförandeplaner ses endast över i samband med 
omprövning (nytt beslut) och övervägande (enligt Sol och 
LVU). Handläggarna överväger löpande om hemplacering 
som måste motiveras. När barnen är tonåringar är de med 
och får ha åsikter om insatsen och man tar hänsyn till vad 
de vill vid överväganden. 

Vi har granskat akter för att stämma av om ovanstående 
stämmer och kommit fram till att i en av fyra akter saknades 
genomförandeplaner. 

ft< 

Organiserad samverkan sker inom ordinarie verksamhet i 
Närvaroteamet och i projektform i SkolFam och är enligt 
IFOs egna bedömning ett bra samarbete. Socialnämndens 
presidium och Skolnämndens presidium träffas två gånger 
per termin och följer upp samverkan där oftast även IFO
chefen och enhetschefen för Barn och familj deltar. Man 
uppger att det finns utarbetade rutiner på handläggarnivå. 

Samverkan med skolan sker. 

Samverkan med Region Västernorrland (regionen) bedöms 
svårare. Det finns en länsgemensam överenskommelse som 
handlar om bl.a. primärvård, barnpsykiatri o.s.v. Samverkan 
kan ske på många nivåer och de har svårt att ha överblick 
om effektivare samverkan. 

I grunden ska regionen arbeta utifrån Samordnad Individuell 
Plan, s k SIP. Som avser att ha en grundstruktur i 
samverkan kring enskilda. Enligt uppgift finns det 
fortfarande utvecklingspotential gentemot regionen. 

Handläggarna anser att det är svårt att hitta stabila 
samarbetsformer och det är ofta avgörande om man har rätt 
ingång (personberoende) eller inte. 

Handläggarna pratar mycket med personalen på skolor, 
familjehem, HVB- och SiS-hem (Statens Institutionsstyrelse 
för sluten tvångsvård av unga). 

Det finns en samverkansgrupp (Skola, Polis och Socialtjänst) 
som ledningsgruppen på Barn och familj träffar ca 1 
gång/månad. 

Man satsar också på samverkan mellan skola och 
socialtjänst, Skolfam. Skolfam är en arbetsmetod riktad mot 
placerade barn och sker i projektform tillsammans med 
skola och socialtjänst. Projektgruppen består av ett team 
med barnsocialsekreterare, familjehemssekreterare, 
psykolog och skolpersonal som upprättar en plan om vad 
som ska göras. De träffas en gång i månaden samt 
varannan vecka inklusive barnen som barnteamet har. Detta 
upplevs vara en lyckosam satsning! 

Samverkansgruppen mellan socialtjänst, skolan och 
polismyndigheten fungerar också bra. Enhetschefen för Barn 
och familj är sammankallande för gruppen som enligt uppgift 
från polisen har goda förutsättningar att lyckas under 
närmsta året. Principerna med täta möten och en väg in är 
grundläggande för gruppen att lyckas fånga upp ungdomar 
på glid. 

Handläggarna anser dock att mycket idag bygger på att man 
har en direktkontakt in hos polisen. 
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Det är värdefullt för insatsgruppen och utredarna att det 
finns en samverkansgrupp med polisen. Fältarbetarna har 
mer samarbete med polisen löpande. Vår bedömning är att 
samverkan skulle underlätta om fältarbetarna och polisen 
delade lokaler. Vi hämtar vår uppfattning från en 
forskningsstudie avseende samlokalisering vid samverkan 
mellan polis, åklagare och socialtjänst. Studien visar att 
samlokaliseringens upphörande gav en försämrad 
samordning av tider för genomgång av nya ärenden mm 
samt en försämrad kontinuitet i arbetet. "Den enskilde 
polisens uppgift är att utreda skuldfrågan och förhindra 
fortsatt kriminalitet. Detta medan en socialsekreterare skall 
tillämpa de åtgärder som förefaller vara bäst för den unge 
lagöverträdaren. Dessa olikheter ställer särskilda krav vid 
samverkan dem emellan och färgar ofrånkomligen den 
betydelse de tillmäter samlokaliseringen. "1 

Internt har man husmöten samt interna samverkansträffar 
mellan grupperna och enheterna. Detta underlättar 
samverkan med vuxenenheten. Det är lättare att gå till 
någon på vuxenenheten när de sitter samlade i samma hus. 

Socialsekreterarna ska arbeta främst utifrån den gällande 
lagstiftningen och har litteratur kring denna. Därtill har varje 
socialsekreterare tillgång till föreskrifter, handböcker, 
metodstöd i BBIC, rutin för SIP, rutiner för barn som utsätts 
för våld i samverkan med barnahus Västernorrland mm. 
Utöver dessa finns även riktlinjer kring barnperspektivet och 
rutiner för fördelning av ärenden. 

Samverkan kring barnpsykiatrin är ett viktigt samarbete för 
kommunen. Det finns många barn som behöver hjälp. Det är 
ett problem med att få rätt ingång, kanske kan enskilda 

1 FoU Södertörn - Utredningscentrum för unga lagöverträdare, 
1ttp.//www.fou sodertorn .se 

ärenden fungera, men det känns ibland rättsosäkert. 
Trösklarna för att komma in är otroligt höga. Det är också 
problem med de långa köerna och väntetiderna då barn med 
psykiatriska problem och behov får hanteras av 
socialtjänsten under väntetiden. Samarbetet i de enskilda 
ärendena fungerar bra. 

Det finns riktlinjer för Socialtjänstens handläggning av barn
och ungdomsärenden. För det första så har man handboken 
att tillgå, sedan även metod iken enligt BBiC samt egna 
skriftliga rutiner kring SIP, riktlinjer för barn som utsätts för 
våld mm. 

Utöver dessa finns även riktlinjer kring barnperspektivet och 
rutiner för fördelning av ärenden. All personal har 
handböcker för hur man gör en aktualisering, överlämning 
mm. 

Handläggarna uppger att man har BBIC men jobbar inte 
utifrån rutinen för behovsbedömning. Enligt uppgift finns det 
idag inget annat material som stöd för behovsbedömningen. 

2.1 . 'tu iner for anma an 
En grundläggande princip är att om det står i anmälan att 
barnet blivit slagen så inleder man utredning omgående. 

Rutiner för att hantera en anmälan ingår i handboken och 
föreskrifterna är styrda. 

Mottagningsgruppen kontrollerar alltid fax (polisen använder 
oftas fax) och inkommande samtal från skolan. 

Anmälan sker oftast om ett barn utsatts för våld av förälder 
eller i nära relation, bevittnat våld eller sexuella övergrepp. 
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Skyddsbedömningen kan däremot vara svår att bedöma om 
man ska avvakta tills polisen utrett ifall ett barn berättar att 
hen blivit slagen. Frågor man ställer är när, hur och var? Det 
är bra att veta från anmälaren och det har stor betydelse i 
skyddsbedömningen. 

Anmälan sker nästan alltid till mottagningsgruppen, men kan 
även ske genom orosanmälan i den egna utredningen. 

När mottagning gjort sin bedömning om att inleda utredning 
får utredningsgruppen ärendet. Varje ärende, en fysisk akt, 
fördelas på tisdagar vid fördelningsmöten (gruppmöten) till 
handläggare om man har utrymme. Akuta ärenden kan 
lyftas i gruppen, men det händer att även 
verksamhetsledaren kontaktar en handläggare direkt. 
Utredningsgruppen har infört en s.k. akutvecka som är 
schemalagd med två utredare per vecka som hanterar alla 
akuta ärenden. Modellen fungerar mycket bra och infördes 
våren 2017. Varje handläggare har akutveckan ungefär var 
4:e till 5:e vecka. 

Utredningsgruppens ärenden: 

1. Utredningsplan, utifrån BBiC identifieras vilka 
områden som ska utredas. Det finns utredningsflöde i 
Procapita som är bra, om man behöver prata med skolan, 
psykiatrin, etc. Föräldrar får skriva under utredningsplanen 
och godkänner därmed externa kontakter. 

2. Bokar in möten beroende på vilka man vill träffa, 
genomför barnsamtal. Träffar barnen själva samt med 
föräldrarna. Ofta träffar man barn och föräldrar fler gånger. 

3. Skriver journalanteckningar efter varje besök. 

4. Helhetsbild till placering måste innehålla vårdplan 
och genomförandeplan, även vid familjebehandlarinsats. 

Den insamlade informationen ska sammanställas i en 
utredning. Bl ir någon insats aktuell i ärendet ska en 
vårdplan upprättas vid placering och därefter en 
genomförandeplan. Vid öppna insatser upprättas endast en 
genomförandeplan. 

5. Vid beslut om placering överlämns ärendet till 
insatsgruppen. Barnet får en socialsekreterare och om 
barnet bor i familjehem finns även en 
familjehemssekretera re. Det är barnsekreteraren som 
ansvarar för kontakten med biologiska föräldrarna och även 
för att upprätta umgängesplaneringar. Däremot finns 
familjehemssekreteraren med i ärendet och det händer att 
föräldrar även vänder sig till dem. 

Socialsekreterarna planerar sina utredningar i möjligaste 
mån och skulle något akut inträffa under frånvaro finns 
information kring pågående ärenden i akten samt att 
verksamhetsledare och enhetschef har kunskap om ärendet. 

För det mesta håller man tidplanen vad gäller att 
dokumentera och man håller alltid fyramånaderstiden. Vid 
sommarsemestern blir det mer komprimerat och inga nya 
kontakter tas. Verksamhetsledarna tar över ärenden om 
man går på semester. 

I snitt ca 4 gånger under en fyra månaders period träffar 
utredaren barnet som är under utredning. Första gången 
med föräldrarna och ensamt med barnet ca 3 gånger. Träffar 
barnet inte bara i kommunens lokaler utan ibland på skolan, 
i hemmet eller där barnet känner sig tryggt. 

När Insatsgruppen tar vid ärendet tar man reda på så 
mycket man kan om situationen. Man ska t a fram tillräckligt 
mycket information för att kunna göra en skyddsbedömning. 
Om man är minsta osäker talar man med 
verksamhetsledaren i första hand . 
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När barn är placerade ska insatsgruppen överväga om 
vården fortfarande behövs. Om det ä ren bedömning om 
vård av unga enligt LVU §3 så omprövas det var 6:e månad, 
om det avser umgängesbegränsning övervägs det var 3e 
månad. 

Vid placering enligt Sol eller LVU träffar insatsgruppens 
handläggare individen 4 ggr/år. Träffar barnet ensamt och 
tillsammans med vårdaren. Ibland är 
familjehemssekreterare med. 

Insatsen ska vara verkställd genom utredningsgruppen. 
Eventuella omplaceringar hanterar insatsgruppens 
handläggare. 

Skolan och polisen har man bra samarbete med, dock är det 
mycket sämre med regionen. Även uppsökande och 
förebyggande rutiner samt samverkan sker mellan barn- och 
familj och andra samhällsaktörer främst skola och polis . 

Mottagningsgruppen träffar rektor, lärare och elevhälsan. 
Ledningsgruppen träffar med rektorerna på gymnasiet. Det 
är fältarbetare som är navet i uppsökande och förebyggande 
( det finns en plan för det) . 

Handläggare uppger att man har ett jättebra samarbete med 
polisen. Polisen förvarnar om ev tillgripande så att de har 
beredskap. Utifrån handläggarens perspektiv handlar 
samverkan om relationer! Enhetschefen framhåller att det 
krävs rutiner kring samverkan vilket är grunden för god 
samverkan/relationer samt respekt för varandras yrkesroller 
och kompetens . 

Skolor och förskolor bjuds in kontinuerligt avseende hur de 
ska hantera anmälningar och göra rutinen tydligare . Träffar 
samtliga skolor mellan ett till vartannat år. Socialtjänsten 

skickar även ut ett informationsmaterial där de får tips på 
hur man gör en anmälan och vad man ska tänka på. 

Mottagninggruppen har inga träffar med polisen vilket 
upplevs som en brist. Detta beror främst på tidsbrist hos 
handläggarna att driva och genomföra den samverkan som 
de inte hinner med att driva. 

Regionen och psykiatrin avseende vuxna är numera bättre 
på att anmäla idag än tidigare år. Även barnanmälningarna 
är fler och beror säkert på att de uppmärksammat det. 

Vid anmälan om frånvaro i skolan bjuder man in föräldrar 
och barn. Om anmälan inte är tydlig bjuder man även in 
skolan. Svårt för socialtjänsten att agera när det handlar om 
frånvaro. Socialtjänsten har svårt att stötta i detta. 

Ofta sker samverkan med polisen vid skyddsanmälan 
(polisanmälan om misstanke om brott) men ibland kan det 
handla om att skriva ett yttrande eller att man är med på 
Barnahus i Sundsvall vid barnförhör som leds av åklagare 
vid beslut om förundersökning. 

2 9 th, mer fö asylsökande barn 
Asylsökande barn bedöms på samma sätt som andra barn, 
enda skillnaden är att man bokar in en tolk. 

Härnösands kommun har lång erfa renhet av att hantera 
ensamkommande barn. De har en egen grupp som utreder 
och beslutar om placering samt följer upp dem. Det finns 
rutiner som de tagit f ram för ensamkommande. 

2 10 Rutine pågående arenden 
Mottagningsgruppen och tar emot alla anmälningar som 
inkommer. Träffar föräldrar och barn. Får ej träffa barnet 
utan vårdnadshavarnas samtycke. Ska fatta beslut inom 14 
dagar om utredning inleds eller inte. 
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Anmälningar som inkommer via brev lämnas till 
mottagningsgruppen via deras postfack. De aktualiseras via 
vårt verksamhetssystem och blir där diarieförd. 
Skyddsbedömning görs samma dag. Anmälningar kan även 
komma via socialförvaltningens myndighetsbrevlåda men 
det sker oftast via telefon, brev eller fax. 

Vid aktualisering loggas detta i systemet Procapita. Faxen 
står centralt på förvaltningen . Mejl är inte säkert därför 
motverkar de den ingången. 

Det har hänt tidigare att anmälare har mejlat fel och 
anmälan har hamnat fel. Som tur var så skadade det inte 
barnet men påföljden blev att ärendet startade upp en dag 
för sent. 

Om mottagningsgruppen fattar beslut om utredning 
överlämnas det till utredningsgruppens socialsekreterare. 
Socialsekreteraren träffar också barnet. Handläggare i 
mottagningsgruppen är ibland med i första träffen med 
socialsekreteraren när det träffar barnet första gången. 
Kommer det in anmälan med våld och det ska anmälas till 
åklagaren och polisen utreder det först. Man försöker 
undvika att barnet behöver träffa så många personer vid 
skyddsbedömningar. När Barnahus (polisen) har haft sitt 
förhör tar socialsekreterare över ärendet. 

1 

När socialsekreterare på utredningsgruppen föreslår 
socialnämnden beslut om placering och socialnämnden fattat 
beslut om placering fördelar verksamhetsledaren ärendet till 
barnsekreterare på insatsgruppen. 

Handläggare som gjort utredningen fasas ut och en 
barnsocialsekreterare tar över. Byte av ansvarig 
socialsekreterare registreras i Procapita. 

Vid avslut utan insats måste man gå in i Procapita och 
skrivskydda ärendet, dock senast i slutet. Aktanteckning går 
inte att stänga utan att skrivaskydda. Därefter skriver man 
sedan ut allt och lägger i den fysiska akten. 

Vid avslut med beslut om insats skrivskyddas utredningen 
när beslutet om placering går över till insatsgruppen. Medan 
utredningar om beslut om kontaktfamilj lämnas över till 
insatsgruppen. Utredningar med beslut om stödinsatser v ia 
resursteamet följs sedan upp av beslutande 
socialsekreterare, d v s ärendet lämnas inte över till någon 
annan. 

Hur säkerställs att ansvaret för ärendet övergår i samband 
med att ärendet överlämnas för verkställighet? Man pratar 
med verksamhetsledaren för insatsgruppen som fördelar 
ärendet till en socialsekreterare. Antingen träffa r utredaren 
socialsekreteraren eller så genomför verksamhetsledaren 
överlämningen. 

2 L2 Barnkonventionen 
Individ och familjeomsorgschefen uppger att de inte har 
gjort några förändringa r gentemot barnkonventionen utifrån 
att det blir lagstiftning år 2020. Däremot har man varit med 
i olika utbildningar och diskuterat inför när det blir lag. 

Barnets röst, är ett viktigt tema i handläggningen. Har ett 
arbetssätt ''Västernorrlandsmodellen"som handlar om att 
socialsekreterare ska intervjua ett barn per år kring hur 
barnet uppfattat kontakten med socialtjänsten. Barnet är 
sedan tidigare inte känd av den intervj uade 
socialsekreteraren. Sedan genomförs gruppträffar där man 
går igenom sina intervjuer som sedan sammanställs för 
vidare överlämning t ill nämnden. Det handlar om att man 
låter barnen komma till tals. 
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Barn och familjeenhetschefen uppger att detta område står 
på tur att ta tag i. Det finns idag en riktlinje ur 
barnperspektivet som behöver revideras. 

När det gäller barns sätt att komma till tals så ska det 
arbetas in ytterligare. Men man jobbar utifrån det. 

Har ett barnperspektiv, barnkonventionen är lag. Det finns 
mycket stöd på SKL att hämta. Barnkonventionen kommer 
att bli lag och IFO uppger att de kommer att prioritera det 
arbete som krävs inför den förändringen. 

Att arbeta efter barnkonventionen fungerar bättre när det 
gäller våra svenska barn. Vad gäller asylbarn så kan man 
inte följa barnkonventionen. Det är migrationsverkets ansvar 
att tillse boenden mm. Endast vid akuta ärenden när 
migrationsverket inte kan fullfölja sitt ansvar ger 
socialtjänsten stöd. 

Handläggarna jobbar utifrån socialstyrelsens föreskrifter och 
går löpande på utbildningar. 

Är verksamheten ändamålsenlig och tillgänglig utifrån 
barnens och ungdomarnas behov? 
Med tanke på att man jobbar så mycket med att få barnens 
röster hörda bedömer man att verksamheten är 
ändamålsenlig. De är noga med att prata med barnen och 
informera om vad som händer och gör dem delaktiga i 
besluten, allt beror naturligtvis i vilken ålder man är i. 

I 

Individ och familjeomsorgschefen anser att förebyggande 
arbete behöver få större utrymme inom individ- och 
familjeomsorgens organsiation. Det kommer in många 
ärenden om barn som far illa, skulle vilja jobba mer 
förebyggande istället för att utreda när saker har hänt, vilket 
inte ger den enskilde så mycket. 

Svårt att hitta former för förebyggande och utåtriktat. Har 
begränsade resurser och det är inte alltid så att IFOs 
verksamhet prioriteras. 

IFO har 500 besökare i deras reception per vecka, många 
nyanlända och asylsökande som ställer mycket frågor. 

Förebyggande verksamhet: 

1) Samarbete på familjecentralen med landsting, öppna 
förskolan m fl och man kan komma dit på 
rekommendation (både biståndsprövat eller inte). 

2) Det finns ett familjeteam som genomför beslutade 
insatser om fami ljestöd. Det är en insats för att 
förebygga placeringar. 

3) Samarbete med skolan genom närvaroteamet och 
söker upp ungdomar som skolkar. 

4) "Delad tjänst" i startgroparna där man försöker 
komma in på förskolenivå. Ett samarbete med 
skolan riktat mot tidig riktade och förebyggande 
insatser. 

Utvärdering är svårt att hinna med, dels när anmälningar av 
barn som far illa ökar samt dels ökar nyanlända och 
asylsökande barn, så jämförelser och utvärderingar är svåra 
att hinna med. 

2. Styrning och ledning 
Individ och familjeomsorgen framför att de är i behov av 
mer resurser för att hantera administration i form av 
ansökningar till migrationsverket, skriva överklagningar mm. 

Vissa perioder är det en väldigt hög belastning, 2015-20 16 
mycket hög. Ibland svänger det, vissa ärenden tar extremt 
lång tid och beror på ärendets art. Enheten upplever att de 
alltid har fullt upp. Ibland delar man inte ut ärenden pga hög 
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arbetsbelastning. När ärendet handlar våld så prioriteras det 
före ansökan om kontaktfamilj. 

Handläggarna tycker att man organiserat sig bra, det faller 
numera färre fall mellan stolarna. Införandet av 
verksamhetsledare uppskattas av handläggarna som finner 
att det går att få stöd och handledning från dem. Men det 
finns en frustration över att man inte har så mycket att 
erbjuda barnen. Man skulle kunna göra mer med exempelvis 
fler familjebehandlare, starta fler barngrupper och rikta det 
mer till barnen. Idag handlar det mycket om att ge 
föräldrastöd. 

)herrapportering till nämnden sker månatligen samt var 
tredje månad. Det finns en cirkulationspärm som nämnden 
tar del av. Det är en informationspärm som handlar om 
allmän information om t.ex. ny lagstiftning etc som kan vara 
bra för nämndens ledamöter att känna till utan att man tar 
upp det som informationsärende. Delegationslistor 
presenteras i Info-pärmen. Där framgår vilka beslut som 
fattas på delegation som tas upp löpande. 

Enhetschefen för Barn och familj deltar i tertialrapportering, 
antal aktualiseringar (anmälningar och ansökningar), 
placeringar, LVU eller Sol. Enhetschefen ser en ökning av 
placeringar. 

Handläggarna deltar i nämndens sammanträden när det 
finns behov av avrapportering av individärenden. De tar 
även fram en rapport om alla placerade barn till nämnden. 
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3. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer följande kontrollmål: 

Kontrollmål/ 
revisionsfråga 

Finns det 
tillförlitliga och 
säkra system och 
rutiner som gör 
det möjligt att 
följa upp 
verksamhets
mässiga och 
ekonomiska 
resultat? 

Synopsis 

Målet ej uppfyllt! 

Sammantaget bedöms att det 
saknas ett tillräckligt system för 
uppföljning av 
verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultat. 

Vi rekommenderar att, i en 
situation där nämnden aviserar 
stora underskott, det är av största 
vikt att avrapporteringar till 
nämnden är transparanta och 
fullödiga samt även innehåller 
analys kring utvecklingen och vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Vi har inte haft möjligheten att 
utreda orsakerna till den 

I 
knapphändiga information som 
delgetts nämnden då Socialchefen 
för socialförvaltningen inte haft 

l möjlighet att medverka i denna 
granskning. 

Följs resultat i 
verksamheten upp 
och rapporteras 
de till berörda 
beslutsfattare på 
ett 
ti I lfredsstä I la nde 
sätt? 

Finns det en 
styrning och 
struktur för 
samverkan mellan 
huvudmännen? 

Målet ej uppfyllt! 

Det förekommer inte över 
huvudtaget någon kollegial 
uppföljning och utvärdering inom 
någon av verksamheterna. 

Vi konstaterar också att det inte 
sker några egenkontroller eller 
annan uppföljning av 
handläggarnas individärenden. I 
samband med granskning av akter 
framg ick att det i två av fyra akter 
saknades genomförandeplaner. 

I 
Vi rekommenderar att IFO 
omgående inför rutiner för 
egenkontroller som innebär en 

1 
kollegial granskning av akter för 
att minimera risken för bristande 
dokumentation. 

Målet uppfylls! 

Vår samlade bedömning är att 
grunden för en ändamålsenlig 
styrning och struktur för 
samverkan finns och att 

I 
Samverkansgruppen mellan 
socialtjänst, skolan och olisen_lk_ 
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Vilka riktlinjer 

I 

finns inom barn
och 
ungdomsvården? 

Vilka rutiner finns 
i samband med 
anmälningar? 

Vilka samverkans
rutiner finns med 
andra 
myndigheter, 
kommunens 
förvaltningar och 
enheter inom 
socialförvalt
ningen? 

på väg att bli en riktigt bra 
förebyggande verksamhet. Det är 
bra om verksamhetscheferna även 
involverar handläggarna i arbetet 
med att finna "en väg in " i 
samverkan med andra huvudmän. 

Målet uppfyllt! 

vår bedömning är att det finns 
riktlinjer för barn- och 
ungdomsvården. 

Målet uppfyllt! 

Vår bedömning är att det finns 
rutiner i samband med 
anmälningar. En grundläggande 
princip är att om det står i 
anmälan att barnet blivit slagen så 
inleder man utredning omgående. 

Rutiner för att hantera en anmälan 
ingår i handboken och 
föreskrifterna är styrda, även 
genom verksamhetssystemet 
Procapita. 

Målet uppfyllt! 

Vår bedömning är att det finns 
goda förutsättningar för att få till 
en ändamålsenlig och god 
samverkan med skolan och 
polisen, dock fungerar det sämre 
med Region Västernorrland. Även 
uppsökande och förebyggande 
rutiner finns genom 

samverkansgruppen som i 
nuvarande form är nybildad. 

Verksamhetscheferna bör ta en 
aktiv roll i att finna lösningar på 
"en väg in" avseende samverkan 
med Region Västernorrland, och då 
främst gentemot Barn och 
ungdomspsykiatrin som är den 
vanligaste parten i de ärenden·. 

J som ~FO har. 

Vilka rutiner finns Målet uppfylltL- ,_ -
för asylsökande 
barn? Vår bedömning är att asylsökande 

barn bedöms på samma sätt som 
andra barn, enda skillnaden är att 
man bokar in en tolk. 

Finns ett register r Målet uppfyllt! 
över pågående 

Vår bedömning är det går att ärenden samt 
vilka rutiner finns utläsa pågående ärenden v ia 
för att avsluta ett Procapita samt att det finns rutiner 
ärende? för att avsluta ärenden. 

Hur säkerställs att Målet uppfyllt! 
ansvaret för 
ärendet övergår i Vår bedömning är att det finns 
samband med att ändamålsenliga rutiner för 
ärendet överlämning vid verkstä llighet. En 
överlämnas för verksamhetsledare för 
verkställighet? insatsgruppen fördelar ärenden till 

en socialsekreterare. Antingen 

l 

träffar utredaren J socia lsekreteraren eller så 
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På vilket sätt finns 
barn konvention
ens intentioner 
med i kommunens 
rutiner? 

Är verksamheten 
ändamålsenlig och 
tillgänglig utifrån 
barnens och 
ungdomarnas 
behov? 

genomför verksamhetsledaren 
överlämningen. 

Målet ej uppfyllt! 

Vår bedömning är att det finns 
behov av utveckling för att möta 
upp barnkonventionens krav på en 
myndighet utifrån 
barnperspektivet. 

Individ och familjeomsorgschefen 
uppger att de inte har gjort några 
förändringar gentemot 
barnkonventionen förutom att man 
varit med i olika utbildningar och 
diskuterat inför när det blir lag. 

Barn och familjeenhetschefen 
uppger att detta område står på 
tur att ta tag i. Det finns idag en 
riktlinje ur barnperspektivet som 
behöver revideras. 

Målet ej uppfyllt! 

Vår bedömning är att det finns 
utrymme för utveckling av 
verksamheten genom att 
utvärdera och fö lja upp 
barnperspektivet. 

Individ och familjeomsorgschefen 
anser att organsiationen 
fortfarande är en allt för 
byråkratisk kommunal 
organisation. Det kommer in 

r Finns det--

I 
förutsättningar för 
att leda och styra 
verksamheten? 

Vilken 
I återrapportering 

görs i nämnd? 
"cirkulations
pärm" vid 
sammanträden 
och om det är 
tillfredsställande? 

många ärenden om barn som far 
illa, skulle vilja jobba mer 

I 
förebyggande istället fö r att utreda 
när saker har hänt, vilket inte ger 
den enskilde så mycket. 

Svårt att hitta former för 
förebyggande och utåtriktat 
arbete. 

Målet uppfyllt! 

Målet bedöms uppnås genom 
införandet av verksamhetsledare 
som bidrar till stöd och utveckling 
för handläggarna. Däremot finns 
det utrymme för utveckling 
avseende information om 
samverkanskanaler till 
handläggarna. 

Målet uppfyllt! 

Vår bedömning är att 
återrapportering till nämnden sker 
löpande vid behov samt var tredje 
månad. Cirkulationspärmen är en 
informationspärm som handlar om 
allmän information om t .ex. ny 
lagstiftning etc som kan vara bra 
för nämndens ledamöter att känna 
ti ll utan att man tar upp det som 
informationsärende. Ärendelistor 
och ärendebelastning tas upp 
löpande. 
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Granskning av delårsrapport 2018 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorr
lands läns förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för 
perioden 2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisions
planen för år 2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge Kollektivtrafikmyndighetens revisorer 
ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 
fastställt. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision
ella bedömning: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2018. 

Trots ledningsgruppens beslut under 2016 kvarstår fortfarande merparten av de förutbe
talda intäkterna avseende äldre statsbidrag i balansräkningen. 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp
nås? 

Utifrån direktionens utvärdering bedömer vi att det finansiella målet inte kommer att 
uppfyllas. 

Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att tre av målen kommer att uppfyllas medan 
två av målen inte kommer att uppfyllas. 

Sammanfattningsvis delar vi direktionens bedömning att Kommunalförbundet inte kom
mer att uppnå en god ekonomisk hushållning för 2018. 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrla nds lä n 
Oktober 2018 
PwC 

2 av 7 



Granskning av delårsrapport 2018 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Kommuner och kommunalförbund är skyldiga att minst en gång om året upprätta en sär
skild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas 
uppgift ingår att granska delårsrapporten. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen kom
munalförbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upp
rättande. 

2.2. Syfte och revisions.frågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

2.3. Revisionskriterie1· 
Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL), kap 9:9 a 

• Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

2 .4 . Avgränsning och 111etod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

• översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är fören
ligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksam
hetsmässiga mål). 
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Granskning av delårsrapport 2018 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 
kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions
sed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskning av delårsrapport 2018 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 
3.1. 1. Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för peri
oden uppgår till o,o mnkr. Eftersom Kommunalförbundet finansieras av medlemmarna 
innebär detta att såväl positiva som negativa resultat fördelas/-finansieras av medlem
marna i samband med bokslutet. I analys av resultatet i delårsrapporten är det därför 
verksamhetens nettokostnader som utvärderas i förhållande till budget. 

Liksom föregående år bedöms räkenskaperna vara korrekt periodiserade. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt finansiella rapporter. Någon 
sammanställd redovisning har inte upprättas i delårsrapporten, däremot redovisas bola
gens prognoser för helåret. 

Förbundsdirektionen har i samband med att budget 2018 antogs beslutat om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 

Översiktlig f'orvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller information om händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under delårsperioden samt upplysningar om kommunalförbundets förväntade 
utveckling avseende ekonomi och verksamhet. 

Hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verk
samheten redovisas också (driftredovisning). Totalt sett redovisas en budgetavvikelse 
motsvarande, -3,8 mnkr. Både positiva och negativa avvikelser redovisas inom enskilda 
verksamheter. Den största avvikelsen redovisas avseende skolkortsintäkter -4,5 mnkr, 
trafikkostnader -1,6 mnkr samt SÄKO (särskild persontrafik) -1,8 mnkr. Intäkter för 
kommunal biljettsubvention beräknas bli 32,5 mnkr högre än beräknat vilket medför att 
medlemsbidragen minskar. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas och utifrån årets 
prognostiserade resultat förväntas kommunalförbundet uppnå en ekonomi i balans för år 
2018. 

Sammanställd redovisning har inte upprättats i delårsrapporten vilket inte är ett krav om 
företagens samlade omsättning eller balansomslutning inte uppgår till 30 % eller mer av 
koncernens. Däremot redovisas bolagens prognoser för året. 

Finansiella rapporter 
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Det finns även en 
kassaflödesanalys vilket inte är något krav enligt RKR men som höjer informationsvärdet i 
rapporten. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med 
gällande rekommendation. 

Kommunalförbundet har inte tagit upp någon avsättning för pensionsförpliktelser i sin 
redovisning. Kostnadsföring av premier för framtida pensioner sker månadsvis. 
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Granskning av delårsrapport 2018 

I balansräkningen återfinns förutbetalda intäkter motsvarande ca 8 mnkr som avser äldre 
statsbidrag; riktade bidrag till glesbygd- och handikappåtgärder etc. där vissa poster har 
varit orörda sedan mitten av oo-talet. I augusti 2016 har förbundets ledningsgrupp fattat 
beslut om hur dessa medel ska användas men fortfarande har endast ca 800 tkr av dessa 
medel omfördelats. 

Vi noterar att på vissa balanskonton är det stora förändringar mellan enskilda år då faktu
rering sker vid olika tidpunkter. 

Vissa andra upplysningar 
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 
Avsnittet har utvecklats jämfört med tidigare rapporter och det finns ett uttalande om att 
samma principer gäller som vid framtagandet av årsredovisningen med undantag av den 
sammanställda redovisningen. 

3 .1.2. Bedömning 
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2018. Vi rekommenderar att direktionen ser över rutiner av
seende fakturering i syfte att säkerställa en mer likartad redovisning mellan åren. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2 .1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en avstämning mot direktionens finansiella mål som fastställts i 
budget 2018: 

Måluppfyllelse, Finansiellt mål, fastställt av 
direktionen i budget 2018 

Prognos 2018 förbundets bedöm-
nina 

Flertalet av de nyckeltal som redovisas 
ligger nära målvärdet. Myndigheten gör 
dock sin bedömning utifran att arbetet med 

Resurseffektiv kollektivtrafik. att optimera trafikutbudet ut ifrån priorite- Nej målet uppfylls inte. rade stråk och antal påstigande ännu inte 
har påbörjats . 
Budgetavvikelsen per augusti uppgår till 0 ,1 
%. 

Av redovisningen framgår att målet inte uppfylls. 

Mål för verksamheten 
Direktionen har fastställt verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetsmål, fastställt av Prognos 2018 
Måluppfyllelse, förbundets 

direktionen i budget 2 018 bedömning 

Subventioner medför att fram-

Vi ska resurseffektivt öka det totala föra llt resande i tätortstrafiken 

kollektiva resandet ökar. Arbete äterstår inom J a, målet uppfylls. 
omrädena trygghet, tidhällning 
och information. 

Minskad negativ miljöpäverkan Den linjelagda busstrafiken Ja, målet uppfylls. drivs med biodieseln HVO 100. 
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Av förbundets övriga mål bedöms fyra av sju mål att uppnås under 201 8. 

3 .2.2. Bedömning 
Vi delar direktionens bedömning att det finansiella målet inte uppfylls. Vad gäller verk
samhetsmålen delar vi direktionens bedömning att målen uppfylls. 

Vi instämmer i direktionens bedömning att Kommunalförbundet inte når en god ekono
misk hushållning för 2018. 
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Till näringsminister Mikael Damberg

Hej!

I Västernorrland samarbetar länets kommuner tillsammans med E.ON, Mittuniversitetet och 
Handelskammaren sedan några år tillbaka kring etableringar inom elintensiv industri, exempelvis 
datacenter. Vi ser stora möjligheter till tillväxt inom det här segmentet tack vare vår goda tillgång till 
grön el till konkurrenskraftiga priser, vårt kalla klimat och tillgången till kompetens.

Under de senaste åren har vi träffat företag som ser nya affärsmöjligheter i nedlagda industriloka-
ler som Utansjöverken i Härnösands kommun eller den före detta bromsbandsfabriken i Långsele 
i Sollefteå kommun. Det har hittills resulterat i fyra etableringar och samtal förs med fler seriösa 
intressenter, varav flera är så kallade colocationaktörer. Ett av företagen är Bolooba som 2018 eta-
blerade ett datacenter i Långsele och precis har påbörjat en etablering i Utansjö med en beräknad 
potential om totalt cirka 115 anställda på de två platserna.

Efter Skatteverkets ställningstagande vad gäller reglerna för återbetalning av energiskatt har Boloo-
ba meddelat att man stoppar sin påbörjade etablering av ett datacenter i Utansjö i Härnösand. Detta 
innebär att vi går miste om planerade jobbtillfällen och skatteintäkter som hade kunnat bidra till 
såväl lokal som regional tillväxt. Det finns all anledning att befara att detta bara är en första konse-
kvens av Skatteverkets ställningstagande och att vi kommer att gå miste om fler företagsetableringar 
eller att redan etablerade datacenter läggs ned eller flyttas till andra länder.

Datacenterindustrin är en viktig bransch för den norrländska landsbygden. Att kunna erbjuda 
arbetstillfällen i en högteknologisk bransch inger framtidshopp för kommuner som drabbats av de 
senare årens nedläggningar och urbanisering. Vi är därför väldigt angelägna om att denna nya möj-
lighet till tillväxt inte går förlorad.

Vi ställer oss också frågande till om konsekvensen av Skatteverkets ställningstagande går i linje med 
riksdagens avsikt när man beslutade att likställa datacenter med övrig basindustri gällande beskatt-
ning av energi. Denna lagändring stärkte vårt erbjudande på ett avgörande sätt; vi såg en stor ökning 
i antalet seriösa intressenter och den nya beskattningen var en viktig bidragande orsak till våra första 
etableringar.

Vi förutsätter nu att den här frågan skyndsamt tas upp för att se om lagstiftningen kan ändras så att 
vi kan fortsätta välkomna etableringar i en framtidsbransch som kan bli en ny basindustri i landets 
mer glesbefolkade regioner.

Vi ser fram emot att fortsätta diskutera den här frågan, gärna i ett personligt möte.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande
Härnösands kommun

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Sollefteå kommun

!:i Härnösands 
~ kommun 

Sollefteå 
kommun 



 

 
 

 
 
Kommunfullmäktige 
Johanna Laine 
kommunsekreterare 

PROTOKOLLSFÖRSLAG  

Datum 

2019-01-17 
  

  

  

 

Tillkommande motioner, medborgarförslag, interpellationer 
och frågor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att överlämna Medborgarförslag – Ställa upp toavagn och sopsorteringskärl 

på parkeringen vid Vårdkasens spårcentral (KS2019-000008) till 

samhällsnämnden för beredning och besvarande, 

att överlämna Medborgarförslag – Vinterpark vid Simhallen (KS2019-

000007) till samhällsnämnden för beredning och besvarande samt 

att överlämna Medborgarförslag – Förbjud fordonstrafik för obehöriga på 

Storgatan (KS2018-000539) till samhällsnämnden för beredning och 

besvarande. 

 

__________ 

 

~ Härnösands 
~ kommun 



Från: Anna Memmi  
Skickat: den 29 december 2018 22:48 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Hejsan! 
 
Jag skriver till denna adress för att jag inte lyckas skicka in ett medborgarförslag via kommunens 
hemsida. Jag hoppas att jag kan få er hjälp med att skicka det vidare dit det hör hemma, jag vill 
verkligen att det ska komma fram till fullmäktige och jag har hört att det efter nyår ska ändras 
upplägg på förfarandet. 
 
Vårt förslag är att bygga/skapa en "vinterpark" vid simhallen, mellan gästhamnsbryggorna och 
Bryggaren strand. Ett lek- och aktivitetsområde för barn och deras föräldrar. Läget just där skulle 
vara bra med mycket sol och stabil is. Upplägget finns redan i Östersund sedan flera år och är 
enormt uppskattat av barnfamiljer på vintern. Förslaget innebär att 1) skotta en isbana och ev. 
bygga en slags hinderbana på isen för skridskoåkning för barnen, med/utan klubba, 2) bygga en 
stor snöborg på gräsytorna, med naturliga rutschkanor odyl., 3) bygga grillplatser med 
sittbänkar runt omkring, 4) ställa ut de solstolar som finns i staden vid isbanan/på land för att 
skapa ett härligt vårsols-häng.  
Se inspiration från Östersund: http://vinterparken.se/vinterparken-i-korthet/ 
 
Detta skulle kunna skapa ett härligt vinterhäng i solen för de familjer som inte väljer att åka till 
Vårdkasbacken eller längdskidspåren och som annars kanske inte tar sig ut tillsammans på 
vintern. 
 
Vintriga hälsningar 
Anna Memmi 

 
 

Vinterparken i korthet | Vinterparken 

Om man tittar ut över Storsjön en lördag i februari kan man tro att någon lagt ett färgglatt 

lapptäcke över isen. I själva verket är det ett myller av människor, som njuter av ännu en vacker 

vinterdag på isen. 

vinterparken.se 

 

http://vinterparken.se/vinterparken-i-korthet/
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Från: Anna Memmi  
Skickat: den 29 december 2018 23:00 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Hej igen, här kommer jag med ett till förslag (i grevens tid) som jag hoppas når fram till rätt 
instans... 
 
Medborgarförslag: 

 Bygga en toalett/ställa upp en toavagn på parkeringen vid Vårdkasens spårcentralen, 
samt  

 ställa upp en soptunna alternativt flera sopsorteringskärl på samma parkering.  

De senaste åren har aktiviteten ökat uppe på Vårdkasens spårområde och det är betydligt mer 
folk i rörelse där uppe nu än tidigare, bl.a. tack vare Härnö trail, Hitta Härnösand samt de nya 
ledmarkeringarna som har gjorts. Detta gör att det finns ett behov av ovan nämnda förslag för 
att inte riskera ökad nedskräpning/nedsmutsning av naturen runt omkring. (Vi har t.ex. vid flera 
tillfällen under hösten sett överfulla soptunnor vid nuvarande olika vindskydd på Vårdkasen).  
 
Med vänlig hälsning  
Anna Memmi 

 



Från: servicecenter@harnosand.se 
Skickat: den 19 december 2018 15:59 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Meddelande angående Medborgarförslag 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: dontreply@harnosand.se [mailto:dontreply@harnosand.se]  
Skickat: den 19 december 2018 15:57 
Till: servicecenter@harnosand.se 
Ämne: Meddelande angående Medborgarförslag 
 
Meddelande: 
Hej, 
Jag har ett förslag som skulle kunna ge säkert ett hundratal invånare på Storgatan bättre nattro: 
Förbjud fordonstrafik för obehöriga på Storgatan från Big Boy till korsningen V.Kyrkogatan mellan 22.00 
och 08.00. Bilburen ungdom nyttjar H&M-kvarteret som rondell med högtalare på högsta volym nattetid.  
 
Namn: 
Gustaf Kull 
 
E-postadress: 

 
 

 
Sida: Medborgarförslag 
Länk: https://www.harnosand.se/kommun--styrning/politik-och-
demokrati/invanardialog/medborgarforslag.html 
 
Samtycke 
2018-12-19 15.56 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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