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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 september 2020 

kl. 13:15 i Parkaden, Ådalsvägen 15. 

Sammanträdet inleds med att Charlotta Hellhoff, Förbundsdirektör , 

informerar om Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Observera att det bara är ordinarieledamöter och tjänstgörande 

ersättare som ska närvara på sammanträdet. 

Fullmäktige efterlever förbudet om sammankomster för fler än 50 deltagare 

samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. 

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  

Tänk på att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd  
 

 Stanna hemma om du är sjuk 

 Var noga med handhygien 

 Håll avstånd 

 Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de 

som tillhör riskgrupperna 

  
 
 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden  

2.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

3.  Information från revisionen 2020 

4.  Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av 
majoritets och oppositionsföreträdare 

5.  Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets och 
oppositionsföreträdare 

6.  Motion - Tillgänglighet 
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7.  Motion - Härnösands datumparkeringsregler 

8.  Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och 
boenden 

9.  Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta 

10.  Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i 
Härnösand med omnejd 

11.  Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

12.  Revidering av samhällsnämndens uppdrag i Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 

13.  Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - revidering 

14.  Tillgänglighetspolicy 

15.  Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning 

16.  Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för år 
2019 

17.  Sammanträdestider 2021 

18.  Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

19.  Avsägelser 2020 

20.  Valärenden 2020 

21.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

22.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

23.  Korta frågor - korta svar 2020 

 

Göran  Norlander 

ordförande 



Från: noreply@harnosand.se 
Skickat: den 8 september 2020 14:49 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Nattviksgatan 5  871 45 Härnösand 
 
Din fråga 
Fråga gällande avfasningar Trottoarer Torsviksorådet Sedan flera år har jag i egenskap av boende på 
Torsviksområdet ställt frågan när man skall åtgärda trottoarerna i bostadsområdet Torsvik,detta för att 
göra det lättframkomligt med hjälpmedel,men ännu har inget hänt, jag har även erbjudit mig att 
demonstrera problemet, men antingen har det fallit i glömska eller så är detta ingen viktig fråga och om 
fallet skulle vara det senare d,v,s att etta inte skulle vara en angelägen fråga för våra beslutsfattare i 
kommunen så ställer jag frågan hur det kan komma sig ? Vi har ju samma rätt oavsett kroppsliga 
förutsättningar att ta oss fram på så lätt sätt så möjligt 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens ordförande Knapp-Brita Tyr 
 
Samtycke 
2020-09-08 14.48 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: noreply@harnosand.se 
Skickat: den 25 juni 2020 08:16 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Nattviksgatan 5  871 45 Härnösand 
 
Din fråga 
Hej! 
Har tidigare ställt frågan hur ni= någon  kunde tillåta Husbilsparkering vid Hamnkrogen med tillfart via 
Nattviksgatan? Denna uppställningsplats är direkt olämplig med tanke på att den leder genom ett av 
Härnösands attraktivaste bostadsområden, som till största delen bebos av äldre, och eller 
funktionshindrade, många rör sig med rullatorer, och elfordon i området, är detta ett bevis på att ni 
beslutsfattare inte satt ber in i vad trafikökningen utgör för fara för de boende, att släppa in 8-10 meters 
husbilar är i vart fall direkt olämpligt och skall omgående avslutas, man talar så varmt om en trafiksäker 
miljö för alla, men vad gäller bilister tycks vad som helst vara tillåtet varför? Vi har alla rätt till en 
trafiksäker miljö, vilket inte är fallet med tanke på denna husbilsparkerings belägenhet. 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens ordförande Knapp-Brita Tyr 
 
Samtycke 
2020-06-25 08.16 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: noreply@harnosand.se 
Skickat: den 8 september 2020 15:11 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Nattviksgatan 5  871 45 Härnösand 
 
Din fråga 
Tillfarten till denna Husbilsparkering går via Nattviksgatan en smal och trång tillfart och allt annat än 
lämplig för stora fordon som husbilar och lastbilar och det är märkligt hur så väl Kommun ,som 
Trafikverket och Härnösands Hus kan tillåta en sådan hög trafikbelastning med tanke på att 
Bostadsområdet Torsvik till största delen bebos av äldre och funktionshindrade, varav många rör sig med 
hjälpmedel, och således borde trafiksäkerheten vara av högsta betydelse, då vi alla har rätt till en trygg 
och säker trafikmiljö, och det är min förhoppning att denna husbilsparkering snarast avvecklas alternativt 
får en annan tillfart och att genomfart för tung trafik annat än utryckningsfordon blir förbjudet, detta för 
att värna om en trygg och säker trafikmiljö för alla 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsfenomenens Ordförande Knapp-Brita Tyr 
 
Samtycke 
2020-09-08 15.10 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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§ 51 Dnr 2019-000482 1.1.1.1 

Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning 
för tillsättande av majoritets och 
oppositionsföreträdare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lennart Bergström (SD) och Ingemar Ljunggren (M). 

Yrkanden 

Ingemar Ljunggren (M) yrkar bifall till motionen.  

Lennart Bergström (SD) instämmer i Ingemar Ljunggrens (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och 

Ingemar Ljunggrens (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Ingemar Ljunggrens (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

Bakgrund 

Moderaterna har, genom sin gruppledare Anders Gäfvert, lämnat in en 

motion som föreslår att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 

skriva till SKL med begäran om yttrande, samt en lagändring görs så att det 

tydligt framgår att det är grupperingarna inom majoritet och opposition som 

utser och röstar fram sina egna företrädare utan inblandning från motsatta 

sidan. 
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Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 

Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  

Det är riksdagen som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 

(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 

att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 

formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 

Motion, Moderaterna, 2019-10-28  

______  
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Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 
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0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning 
för tillsättande av majoritets och 
oppositionsföreträdare 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna har, genom sin gruppledare Anders Gäfvert, lämnat in en 

motion som föreslår att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

att skriva till SKL med begäran om yttrande, samt en lagändring görs så att 

det tydligt framgår att det är grupperingarna inom majoritet och opposition 

som utser och röstar fram sina egna företrädare utan inblandning från 

motsatta sidan. 

Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., 

utses. Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av 

kommunallagen.  

Det är riksdagen som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 

(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som 

syfte att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har 

ingen formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

 

Socialt perspektiv 
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Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Motion, Moderaterna, 2019-10-28  

Petra Norberg 

Tf Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 

 

 



 

 

Härnösands Kommunfullmäktige   Härnösand oktober 

 

Motion 
 

Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av 
majoritets och oppositionsföreträdare 
 

Bakgrund 
 
Fram till valet 2018 har det rådande paradigmet varit att majoritetens ledamöter utser 
sina egna ledamöter och röstar på dessa och detsamma har gällt oppositionen. 
Likaså har det varit brukligt att majoriteten inte deltar i den samlade oppositionens 
omröstning för det oppositionsråd som oppositionen önskar tillsätta och detsamma 
gäller för oppositionen vad gäller framröstning av majoritetens kommunalråd. Inte i 
något fall har det fram till valet 2018 varit brukligt att ledamöter från den motstående 
politiska grupperingen, majoriteten eller oppositionen lagt sig i respektive grupps 
tillsättning av företrädare. Praxis och tradition har varit en oskriven demokratisks 
överenskommelse om att respektive grupp i omröstning om motpartens företrädare 
har röstat blankt eller avstått att rösta. 
 
Vid omröstningen i Härnösands kommunfullmäktige oktober 2019 ändrades den 
ordningen för mandatperioden 2019 - 2022 i samband med omröstningen av 
oppositionsrådsposten. Syftet med att majoritetens ledamöter röstade aktivt i 
tillsättningen för Centerpartiets kandidat till oppositionsrådsposten var att bl.a. 
utestänga Sverigedemokraterna samt de övriga oppositionspartierna Moderaterna 
och Liberalerna ifrån insyn och inflytande. Sverigedemokraterna, Moderaterna och 
Liberalerna har berövats möjligheten, utifrån den demokratiska tanken om att var part 
väljer sin representant, att få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda. Med 
hänvisning till likställighetsprincipen, där alla får delta i omröstningen i 
kommunfullmäktige, hävdar majoriteten att allt skett enligt lagen och således är rätt 
och riktigt. Företrädare inom majoriteten menar att det i omröstningen där 
majoritetsledamöter deltog i tillsättningen av oppositionsrådet gjorde så i en så kallad 
palatsrevolt. Det ska ha varit tvärt emot vad som kommunicerats från partiernas 
ledning. Det finns även majoritetsledamöter som hävdar att denna omröstning 
skedde i överenskommelse och i samförstånd med Centerpartiet och därmed var 
noga genomtänkt och helt i överensstämmelse med beslut från ledningen inom 
majoriteten. 
 
Risken med rådande beteende är att allmänhetens respekt för demokratin äventyrars 
och med intermezzon av detta slag urholkas när en avdemokratisering sker med 
hänvisning till lagstiftningen, då majoriteten och Centerpartiet hävdar att 
omröstningen skett i enlighet med Kommunallagens skrivning och mening. 



När en politisk majoritet tillsätter sin egen företrädare och sedan även röstar fram 
företrädaren för oppositionen, som inte skulle ha valts om enbart oppositionen 
deltagit i omröstningen, anser vi att det omöjligt kan vara demokratiskt rätt och står i 
strid med kommunallagens intentioner 4 kap. 2§ - 3§. 
 
Att genomföra omröstning och tillsättning enbart i syfte att utestänga tre 
oppositionspartier från inflytande och möjlighet att driva opposition med insyn och 
inflytande, anser vi vara högts odemokratiskt i ett demokratiperspektiv när rättigheter 
ska tillgodoses parlamentariskt.  
 
I svaret på interpellationen i KF den 29 april 2019, inlämnad av 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, med frågan om Kommunalrådet 
tänker agera för att förhindra en avdemokratiserande av 
oppositionsrådstillsättning efter valet 2022, skriver KSO Andreas Sjölander: 
"Skulle man vilja frånta fullmäktige, eller delar av fullmäktige, rätten att rösta i 
personval fordrar det en 
lagändring." 
Moderaterna har nu tagit fasta på kommunstyrelsens ordförandes interpellationssvar, 
att det fordrar en lagändring, här finns det tydligen en samsyn på att något måste 
göras. 
Kommunstyrelsens ordförande avgav även ett muntligt svar på följdfråga vid 
interpellationsdebatten att det tidigare inte var brukligt att respektive grupperings 
ledamöter deltog i tillsättningen av varandras företrädare. Om det i Härnösands 
kommunfullmäktige finns majoritetsstöd för att lyfta frågan om lagändring kan SKL 
vara den instans där frågan prövas. Genom denna motion söker vi en väg för 
förändring, som förhindrar ett framtida upprepande av omröstningsförfarandet, där 
ledamöter från majoriteten eller oppositionen inte tillåts blanda sig i respektive grupps 
tillsättning av politisk företrädare. 
 
Se Kommunallagen 4 kap. 2§ - 3§ eller 1 kap. 7§ finns ingen skrivning som uttalat 
reglerar hur politiska företrädare i ledande befattning, som kommunalråd och 
oppositionsråd, ska tillsättas. I 2 kap 3§ en skrivning om 
likställighet som talar om skäl att frångå den principen, men ingen tydlig hänvisning 
om vad sådant skäl kan vara. 
 
Med ovanstående som bakgrund föreslår Moderaterna Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att skriva till SKL med begäran 
om yttrande, samt 
 
att en lagändring görs så att det tydligt framgår att det är grupperingarna inom 
majoritet och opposition som utser och röstar fram sina egna företrädare utan 
inblandning från motsatta sidan. 
 
Moderaterna i Härnösands kommunfullmäktige 

//gm 

Anders Gäfvert     
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§ 50 Dnr 2019-000470 1.1.1.1 

Motion om förslag till SKL för lagändring vid 
omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lennart Bergström (SD) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till motionen.  

Anders Gäfvert (M) instämmer i Lennart Bergströms (SD) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och 

Lennart Bergströms (SD) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har, genom sin gruppledare Lennart Bergström, lämnat 

in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska skriva till SKL med 

begäran om handläggning för en tilläggsändring i berörda kapitel 

kommunallagen 4 kap. 2§-3§ så att den tidigare brukliga demokratiska 

ordningen stipuleras inom lagstiftningen, där var part inom de 

parlamentariska grupperingarna majoritet och opposition utser sina inbördes 

företrädare utan inblandning från den parlamentariskt motsatta sidan. 
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Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 

Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  

Det är riksdagens som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 

(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 

att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 

formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 

Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-21  

______  
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Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion om förslag till SKL för lagändring vid 
omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har, genom sin gruppledare Lennart Bergström, 

lämnat in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska skriva till SKL 

med begäran om handläggning för en tilläggsändring i berörda kapitel 

kommunallagen 4 kap. 2§-3§ så att den tidigare brukliga demokratiska 

ordningen stipuleras inom lagstiftningen, där var part inom de 

parlamentariska grupperingarna majoritet och opposition utser sina inbördes 

företrädare utan inblandning från den parlamentariskt motsatta sidan. 

Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 

partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., 

utses. Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av 

kommunallagen.  

Det är riksdagens som beslutar om lagändringar och 

kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 

driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 

kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 

möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 

(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som 

syfte att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har 

ingen formell beslutanderätt i frågan.  

Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 

avslås. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-21  

Petra Norberg 

Tf kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 
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§ 107 Dnr 2019-000530 1.1.1.1 

Motion - Tillgänglighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Eva-Clara Viklund (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 

kommunen ska upprätta och genomföra ett program för tillgänglighet, att en 

tillgänglighetsguide ska finnas för lokaler/byggnader där kommunen driver 

verksamheter, samt att verksamheterna ska inkludera tillgänglighetsrådets 

expertis inför planerade förändringar.  

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder och 

handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 

avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 

december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 

densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening. 

Förslaget till policy bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess 

modell för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är 

inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att utgå 

från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra 

myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. 

Uppföljningen av tillgänglighet ska ske en gång per år och utgå från MFD:s 

struktur, vilket bland annat innebär: 

 Uppföljning av samrådet mellan kommunens verksamheter och 

funktionshinderorganisationen 

 Om verksamheterna har mätbara mål som följs upp 
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 Om det finns planer som operationaliserar målen som finns på 

strategisk nivå på nämnds och förvaltningsnivå 

 Att verksamheterna planerar in tillgänglighet vid nybyggnationer och 

anpassar befintliga lokaler 

 Hur verksamheterna lever upp till lagkrav och förordningar inom 

området. 

Enligt beslut om riktlinjer för styrande dokument i fullmäktige 2017-05-29, 

ska en policy ses som ett styrdokument som anger ett förhållningssätt, ge 

uttryck för viljeyttringar och bygga på värderingar. En policy sätter ramar för 

ett visst handlande och rekommenderar ett visst handlingssätt. Tanken är att 

en policy gärna kan kompletteras med handlingsplaner. Ett program kan 

också vara en policy, enligt riktlinjerna för styrande dokument. Ett program 

tar, liksom en policy, inte detaljerad ställning till hur utförandet ska ske, 

prioriteringar eller metoder.  

Tillgänglighetspolicyn i Härnösand ska operationaliseras i nämnderna och 

bolagen, och kan med fördel innebära handlingsplaner på nämnds-och 

förvaltningsnivå, för att säkerställa att verksamheterna bidrar till 

tillgänglighetspolicyns målområden.  

Med utgångspunkt i att tillgänglighetspolicyn antas i fullmäktige, att 

uppföljningen av tillgänglighetspolicyns målområden sker en gång per år 

och utgår från MFD:s struktur för uppföljning föreslår 

kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad då motionärens 

förslag har tagits tillvara i tillgänglighetspolicyn. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Motion Eva-Clara Viklund (M) 2019-11-25  

______  
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Tillgänglighet 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad.  

 

Beskrivning av ärendet 

Eva-Clara Viklund (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 

kommunen ska upprätta och genomföra ett program för tillgänglighet, att en 

tillgänglighetsguide ska finnas för lokaler/byggnader där kommunen driver 

verksamheter, samt att verksamheterna ska inkludera tillgänglighetsrådets 

expertis inför planerade förändringar.  

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder 

och handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 

avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 

december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 

densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening. 

Förslaget till policy bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess 

modell för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och 

är inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att 

utgå från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med 

andra myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. 

Uppföljningen av tillgänglighet ska ske en gång per år och utgå från MFD:s 

struktur, vilket bland annat innebär: 

 Uppföljning av samrådet mellan kommunens verksamheter och 

funktionshinderorganisationen 

 Om verksamheterna har mätbara mål som följs upp 

 Om det finns planer som operationaliserar målen som finns på 

strategisk nivå på nämnds och förvaltningsnivå 

 Att verksamheterna planerar in tillgänglighet vid nybyggnationer 

och anpassar befintliga lokaler 
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 Hur verksamheterna lever upp till lagkrav och förordningar inom 

området. 

Enligt beslut om riktlinjer för styrande dokument i fullmäktige 2017-05-29, 

ska en policy ses som ett styrdokument som anger ett förhållningssätt, ge 

uttryck för viljeyttringar och bygga på värderingar. En policy sätter ramar 

för ett visst handlande och rekommenderar ett visst handlingssätt. Tanken är 

att en policy gärna kan kompletteras med handlingsplaner. Ett program kan 

också vara en policy, enligt riktlinjerna för styrande dokument. Ett program 

tar, liksom en policy, inte detaljerad ställning till hur utförandet ska ske, 

prioriteringar eller metoder.  

Tillgänglighetspolicyn i Härnösand ska operationaliseras i nämnderna och 

bolagen, och kan med fördel innebära handlingsplaner på nämnds-och 

förvaltningsnivå, för att säkerställa att verksamheterna bidrar till 

tillgänglighetspolicyns målområden.  

Med utgångspunkt i att tillgänglighetspolicyn antas i fullmäktige, att 

uppföljningen av tillgänglighetspolicyns målområden sker en gång per år 

och utgår från MFD:s struktur för uppföljning föreslår 

kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad då motionärens 

förslag har tagits tillvara i tillgänglighetspolicyn. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 

Motion Eva-Clara Viklund (M) 2019-11-25  

Petra Norberg 

Tf kanslichef  
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§ 108 Dnr 2019-000526 1.1.1.1 

Motion - Härnösands datumparkeringsregler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Karl Rönnkvist (C). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Karl Rönnkvist (C). I 

motionen föreslås att i första hand ta bort datumparkeringen från 31 maj till 

1 oktober och i andra hand ändra datumparkeringstiderna så att det blir mer 

lämpat för dagens samhälle. 

Samhällsnämnden har yttrat sig om förslaget. 

Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta 

fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande 

ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell 

förändring av datumparkeringen att prövas. 

Samhällsförvaltningens bedömning är att en förändring av bestämmelsen om 

datumparkering i den riktning som föreslås i motionen kommer innebära ett 

ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar där parkering på båda 

sidor inte är möjlig eller lämplig ur framkomlighetssynpunkt. 

Samtidigt kan att tillämpa datumparkering året om upplevas som otidsenligt. 

Därför behövs en samlad bedömning för att både säkerställa 

framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade parkeringsmöjligheter. 
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Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att prövas 

i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning till bör 

motionen med detta anses vara besvarad.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Motion – Härnösands datumparkeringsregler         

______  
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

att anse motionen besvarad 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Karl Rönnkvist (C). I 

motionen föreslås att i första hand ta bort datumparkeringen från 31 maj till 

1 oktober och i andra hand ändra datumparkeringstiderna så att det blir mer 

lämpat för dagens samhälle. 

Samhällsnämnden har yttrat sig om förslaget. 

Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta 

fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande 

ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell 

förändring av datumparkeringen att prövas. 

Samhällsförvaltningens bedömning är att en förändring av bestämmelsen 

om datumparkering i den riktning som föreslås i motionen kommer innebära 

ett ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar där parkering på 

båda sidor inte är möjlig eller lämplig ur framkomlighetssynpunkt. 

Samtidigt kan att tillämpa datumparkering året om upplevas som otidsenligt. 

Därför behövs en samlad bedömning för att både säkerställa 

framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade parkeringsmöjligheter. 

Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att 

prövas i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning 

till bör motionen med detta anses vara besvarad.     

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens yttrande 2020-03-30 

Motion, från Karl Rönnkvist (C), 2019-11-22 

 

Petra Norberg 

Tf. Kanslichef 

Billy Sjölén 

Utredare 
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§ 109 Dnr 2019-000292 1.1.1.0 

Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt 
på skolor och boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, samt 

att motionens intentioner beaktas i den centrala utredningen om 

kostenhetens drift och organisation och i framtagandet av en ny 

måltidspolicy.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har i en motion till fullmäktige 

föreslagit att kommunen ska införa en strävan mot mer närlagad mat vid 

respektive skola och boende samt att öppna för alternativ drift med tydlig 

specifikation av kvalitetskrav och innehåll gällande matlagningen till 

kommunala enheter med matdistribution. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 

kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett 

av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 

produktionskök. Ett annat är att arbeta fram ett nytt förslag till 

Måltidspolicy. Resultatet av översynen och förslaget till ny policy ska 

redovisas inom en snar framtid.  

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 

lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   
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Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och 

att motionens intentioner beaktas i utredningen om kostenhetens drift och 

organisation samt i måltidspolicy. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24 

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt 
på skolor och boenden 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, samt 

att motionens intentioner beaktas i den centrala utredningen om 

kostenhetens drift och organisation och i framtagandet av en ny 

måltidspolicy.  

Beskrivning av ärendet 

Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har i en motion till fullmäktige 

föreslagit att kommunen ska införa en strävan mot mer närlagad mat vid 

respektive skola och boende samt att öppna för alternativ drift med tydlig 

specifikation av kvalitetskrav och innehåll gällande matlagningen till 

kommunala enheter med matdistribution. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 

kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. 

Ett av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 

produktionskök. Ett annat är att arbeta fram ett nytt förslag till 

Måltidspolicy. Resultatet av översynen och förslaget till ny policy ska 

redovisas inom en snar framtid.  

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 

lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad 

och att motionens intentioner beaktas i utredningen om kostenhetens drift 

och organisation samt i måltidspolicy. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   
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Beslutsunderlag 

Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24  

Petra Norberg 

Tf Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 
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§ 110 Dnr 2019-000167 1.1.1.1 

Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte 
kan vänta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, samt 

att motionens intentioner beaktas i framtagandet av Måltidspolicy för 

Härnösands kommun samt de handlingsplaner som denna kommer leda fram 

till.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen helt ska 

slopa ekologisk mat i inköpsmålen för Navet samt att så långt det är möjligt 

ersätta detta med närodlad mat. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 

kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett 

av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 

produktionskök. Det har också tillkommit ett uppdrag att ta fram en ny 

måltidspolicy för Härnösands kommun. Resultatet av översynen ska 

redovisas under våren 2020.  

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 

lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   

 

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och 

att motionens intentioner beaktas i kostutredningen. 

Socialt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Motion, Olle Löfgren (L) och Eva Olstedt-Lundgren (L) 

 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2020-02-20 

 
Dnr  

KS/2019-000167 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte 
kan vänta 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, samt 

att motionens intentioner beaktas i framtagandet av Måltidspolicy för 

Härnösands kommun samt de handlingsplaner som denna kommer leda fram 

till.  

Beskrivning av ärendet 

Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen helt ska 

slopa ekologisk mat i inköpsmålen för Navet samt att så långt det är möjligt 

ersätta detta med närodlad mat. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 

kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. 

Ett av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 

produktionskök. Det har också tillkommit ett uppdrag att ta fram en ny 

måltidspolicy för Härnösands kommun. Resultatet av översynen ska 

redovisas under våren 2020.  

Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 

lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   

 

Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad 

och att motionens intentioner beaktas i kostutredningen. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24  
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§ 111 Dnr 2019-000531 1.1.1.1 

Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och 
klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.  

Karl Rönnkvist (C) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C) reserverar sig till förmån för 

eget förslag. 

Bakgrund 

Lillemor Andersson (C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att initiera, 

uppdra och arrangera utbildningsdag för politiker och tjänstepersoner om 

delningsekonomi och dela mera mellan kommuner. Att bjuda in 

grannkommunerna till denna utbildning för en framåtsyftande och öppen 

dialog om hur vi kan hitta fler samarbeten och gemensamma lösningar för 

gemensam konsumtion. 
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Det finns idag ett Hållbarhetsråd och tjänstepersonnätverk för miljö-, energi- 

och klimatrelaterade frågor där även frågor om hållbar konsumtion och 

delningsekonomi ingår. Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en 

representant vardera från majoritet och opposition från länets samtliga 

kommuner och Region Västernorrland. Forumet samordnas och träffas 3-4 

gånger årligen. Tjänstepersonnätverket samordnas av Regionen och 

Länsstyrelsen Västernorrland och samlar aktörer i länet för dialog och 

samverkan.  

Samarbeten diskuteras aktivt i båda dessa konstellationer och när 

utbildningsmöjligheter ges förmedlas det till aktuella representanter.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 

Motion, Lillemor Andersson (C) 2019-11-22 

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och 
klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd 

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anse motionen besvarad  

Beskrivning av ärendet 

Lillemor Andersson (C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 

initiera, uppdra och arrangera utbildningsdag för politiker och 

tjänstepersoner om delningsekonomi och dela mera mellan kommuner. Att 

bjuda in grannkommunerna till denna utbildning för en framåtsyftande och 

öppen dialog om hur vi kan hitta fler samarbeten och gemensamma 

lösningar för gemensam konsumtion. 

Det finns idag ett Hållbarhetsråd och tjänstepersonnätverk för miljö-, energi- 

och klimatrelaterade frågor där även frågor om hållbar konsumtion och 

delningsekonomi ingår. Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en 

representant vardera från majoritet och opposition från länets samtliga 

kommuner och Region Västernorrland. Forumet samordnas och träffas 3-4 

gånger årligen. Tjänstepersonnätverket samordnas av Regionen och 

Länsstyrelsen Västernorrland och samlar aktörer i länet för dialog och 

samverkan.  

Samarbeten diskuteras aktivt i båda dessa konstellationer och när 

utbildningsmöjligheter ges förmedlas det till aktuella representanter.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   
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Beslutsunderlag 

Motion, Lillemor Andersson (C) 2019-11-22  

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 

Hållbarhetsstrateg 
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§ 112 Dnr 2020-000246 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 

densamma för år 2019.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ansvarsfrihet för kommunalförbunden beviljas av respektive medlems 

fullmäktige. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län (KTM) har upprättat och lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse med tillhörande bilagor för år 2019.  

De av regionfullmäktige förtroendevalda revisorerna har granskat 

årsredovisningen och tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  

Det noteras att såväl lekmanna- som den sakkunniga revisionen har i sina 

rapporter lyft att KTM behöver vidareutveckla och förbättra arbetet med 

internkontroll och måluppfyllelse. Det noteras även att de förtroendevalda 

revisorerna inte uttalat sig om hur medlemmarna bör förhålla sig till 

årsredovisningen men att de inte riktat några anmärkningar mot direktionen 

eller avstyrkt godkännande av årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
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Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län  

Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25 

Revisionsberättelse för år 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 

Bilaga 1 - Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019-08-31 

Bilaga 2 - Grundläggande granskning 2019 

Bilaga 3 - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 

Bilaga 4 - Revisionsberättelse 2019 Norrtåg AB 

Bilaga 5 - Granskningsrapport 2019 Norrtåg AB 

Bilaga 6 - Revisionsberättelse 2019 Bussgods i Västernorrland 

Bilaga 7 - Granskningsrapport 2019 Bussgods i Västernorrland 

Bilaga 8 - Revisionsberättelse 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Bilaga 9 - Granskningsrapport 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Bilaga 10 - Revisionsberättelse 2019 Samtrans i Västernorrland AB 

Bilaga 11 - Revisionsberättelse 2019 Transitio AB 

Bilaga 12 - Granskningsrapport 2019 Transitio AB 

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 

densamma för år 2019.  

Beskrivning av ärendet 

Ansvarsfrihet för kommunalförbunden beviljas av respektive medlems 

fullmäktige. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län (KTM) har upprättat och lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse med tillhörande bilagor för år 2019.  

De av regionfullmäktige förtroendevalda revisorerna har granskat 

årsredovisningen och tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna 

i densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  

Det noteras att såväl lekmanna- som den sakkunniga revisionen har i sina 

rapporter lyft att KTM behöver vidareutveckla och förbättra arbetet med 

internkontroll och måluppfyllelse. Det noteras även att de förtroendevalda 

revisorerna inte uttalat sig om hur medlemmarna bör förhålla sig till 

årsredovisningen men att de inte riktat några anmärkningar mot direktionen 

eller avstyrkt godkännande av årsredovisning.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län  

Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25 

Revisionsberättelse för år 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 

Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019-08-31 

Grundläggande granskning 2019 
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 

Revisionsberättelse 2019 Norrtåg AB 

Granskningsrapport 2019 Norrtåg AB 

Revisionsberättelse 2019 Bussgods i Västernorrland 

Granskningsrapport 2019 Bussgods i Västernorrland 

Revisionsberättelse 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Granskningsrapport 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Revisionsberättelse 2019 Samtrans i Västernorrland AB 

Revisionsberättelse 2019 Transitio AB 

Granskningsrapport 2019 Transitio AB      

Petra Norberg 

T.f. kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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Fem år i sammandrag 

Ekonomisk information (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

KOSTNADER   

   

Allmän kollektivtrafik   

   

• landsbygdstrafik -264,8 -259,8 -245,6 -233,6 -227,2 

• tätortstrafik -199,1 -191,3 -175,5 -163,3 -161,8 

• tågtrafik  -57,4 -49,1 -45,5 -39,8 -31,6 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -114,7 -110,4 -108,2 -104,3 -107,5 

Administrativa kostnader -60,1 -56,8 -52,4 -49,5 -46,7 

Stationsavgifter -1,4 -2,4 -1,8 -1,8 -1,8 

Avskrivning bussar -1,3 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

Avskrivning biljettmaskiner -0,2 -0,2 -0,7 -5,0 -5,0 

Övriga avskrivningar -1,1 -1,0 -0,4 -0,2 -0,1 

Övriga kostnader - -1,0 - -0,1 0 

Totala kostnader  -700,1 -674,9 -633,0 -600,5 -584,6 

INTÄKTER   

   

Allmän kollektivtrafik     

 

• biljettförsäljning 101,9 105,9 105,9 105,6 106,5 

• skolkort 17,7 19,8 24,3 27,0 29,8 

Övriga intäkter 15,7 16,9 9,5 10 12,0 

Totala intäkter 135,3 142,6 145,0 142,9 148,3 

Jämförelsestörande poster 0,0 0,9 8,1 0,3  

Verksamhetens nettokostnader -564,8 -531,4 -488,5 -457,6 -436,4 

Kommunala biljettsubventioner 181,1 143,6 89,2 76,8 - 

Medlemsbidrag 383,6 386,1 396,0 382,0 436,6 

Finansiella poster 
0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Produktionsinformation 2019 2018 2017 2016 2015 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)  

Landsbygdstrafik 8 438 432 8 531 713 8 516 599 8 526 550 8 514 078 

Tätortstrafik 4 768 954 4 701 354 4 662 361 4 704 801 4 655 796 

Total produktionskilometer 13 207 385 13 233 067 13 178 9601 13 231 351  13 169 874 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM2   
  

 

Landsbygdstrafik -31,38 -30,45 -28,84 -27,51 -26,69 

Tätortstrafik -41,75 -40,69 -37,64 -34,75 -34,75 

Total bruttokostnad/km -35,12 -34,09 -31,95 -30,09 -29,54 

Förändring i % 3% 7% 6% 2% 6% 

Skattesubventionsgrad 2019 2018 2017  2016 2015 

Skattesubvention3 79% 78% 77% 75% 74% 

 

1 Antal produktionskilometer justeras med nya siffor för 2017 

2 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

3 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i 

förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 
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Ordförande har ordet  

Förbundsdirektionen har under året fortsatt arbetet utifrån det av direktionen under 2018 antagna 

Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens 

utveckling samt ge myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av 

resurseffektiv kollektivtrafik. 

De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030: 

Resenär : Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov. 

Hållbarhet : Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle. 

Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner. 

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång. 

Det viktiga arbetet med att realisera de ambitioner som regionala trafikförsörjningsprogrammet ger 

utryck för ska nu genomföras. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla resenärernas upplevelse 

av länets kollektivtrafik. 

Den översyn som inleddes 2016 av kommunalförbundets organisation och finansiering har fortsatt 

med ett antal styrgruppsmöten under 2019. Ambitionen är att i närtid kunna presentera ett förslag till 

framtida organisation som kan accepteras av samtliga medlemmar. 

Det viktiga norrlandssamarbetet som bedrivs av våra fyra regioner i norr har fortsatt under 2019. 

Under året har arbetet med en ny biljettmodullösning intensifierats, en arbetsgrupp med 

representanter från alla regioner jobbar aktivt med denna fråga. Den lösning regionerna kommer att 

gå emot är en biljett och betallösning enligt BOB standard. 

Under 2019 avslutade förbundsdirektör Camilla Fahlander sin anställning och en ny 

förbundsdirektör/förändringsledare anställdes, Charlotta Hellhoff.  

Förbundsdirektionens har under hösten fattat beslut om att genomlysa organisationen med fokus på 

kompetens och medlemmarnas behov och önskemål. Förslag till förändringar avseende organisation 

kommer förbundsdirektören att presentera under Q1 2020.  

Under 2019 beslutade direktionen att frångå sin tidigare styrmodell, Långtidsplan och istället gå 

emot ett arbete för införande av en Mål och Resursplan. MRP har en budgetdel som beslutas 

vartannat år och vartannat år görs en teknisk omräkning. Målet med MRP är att få en tydligare 

politisk ledning och styrning samt prioritering inom myndighetens budget. Den första MRP kommer 

att gå upp för beslut i direktionen under juni månad 2020. 

Under 2019 bildades en arbetsgrupp ur direktionen vars mål är att presentera ett förslag till ny 

inriktning subventioner och kort. I dagsläget har regionen ett mycket spretigt kort och 

subventionssystem som skulle tjäna på att förenklas. Ambitionen är att gruppen kan presentera ett 

förslag för direktionen under Q1 2020. 

Under året har samverkan skett inom en rad områden och med flertalet av våra medlemmar. I Koll 

2020 projektet genomfördes en studieresa till Göteborg där politiker och tjänstemän fick en chans att 

se möjligheterna med framtidens fordon samt en genomgång i hur man i Region Västra Götaland valt 

att bygga upp sin kollektivtrafik. I länet genomfördes i Koll 2020 på försök en trafik i Höga Kusten 

området med fokus på kust och besöksnäring. Trafiken blev uppskattad och en ambition finns om att 

kunna köra trafiken även kommande sommar. 

Medlemmarnas allt tuffare ekonomiska situation har medfört att ett antal medlemmar aviserat behov 

av att se över sin trafik, alternativt avskaffande av subventionerade produkter. Detta arbete kommer 

att intensifieras under 2020. Arbetet med justering i trafik eller avveckling av subventioner är 

personalkrävande och en tydlig samverkan mellan medlemmar och kontoret i Kramfors kommer att 

krävas för att alla medlemmar ska kunna få effekt och nytta av sina beslutade förändringar 

Jag ser fram emot att leda direktionens arbete under kommande verksamhetsår. Med förenade krafter 

ser jag fram emot att påbörja bygget av framtidens kollektivtrafik. 
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Per Wahlberg 

Ordförande  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  
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Vårt uppdrag  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 

kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt 

Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007).  

Vårt uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten Förbundsordning för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

Reglemente för förbundsdirektionen och Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer i ett regionalt trafikförsörjningsprogram vision och mål för 

verksamheten samt beslutar om budget.  

Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

• efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 

persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 

landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

• verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  

• verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet. 

 

I dialog med våra medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en 

treårig långtidsplan. Direktionen beslutade om budget för år 2019 grundat på långtidsplanens första 

år. Inför arbetet med budget 2021 har förbundsdirektionen beslutat att planeringsmodellen ska 

ersättas med en Mål- och resursplan.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 

kommuniceras under varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är ägare av Bussgods Västernorrland AB. Vi är också delägare av Norrtåg AB 

och AB Transitio samt Samtrafiken i Sverige AB.  

Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).  

Samtrans AB likviderades i december 2019.  
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Beslutat i förbundsdirektionen   

Under år 2019 har förbundsdirektionen genomfört åtta sammanträden: den 11 januari, 22 mars, 10 

maj, 18 juni, 20 september, 27 september, 25 oktober samt den 13 december. Nedan redovisas ett 

urval av beslut som fattats under året. 

§ 10. Arvodesregler för förtroendevalda 2019-2022 

att fastställa Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda samt regler för 

partistöd 2019-2022 att gälla för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt våra 

revisorer för mandatperioden 2019-2022. 

§ 34. Internkontroll 2018 

att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är 

uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens 

verksamhetssystem och applikationer, 

att godkänna rapport av internkontroll 2018 av hur myndigheten följer upprättade riktlinjer och 

instruktioner kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF.  

§ 37. Extrainsatt direktionssammanträde för stämmoinstruktioner 

att hålla ett extrainsatt möte den 10 maj 2019 för att besluta om stämmoinstruktioner inför 

kommande bolagsstämmor samt 

att till det mötet kalla ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen. 

§ 38. Långtidsplan 2020-2022 

att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger, 

att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 förverkligas under förutsättning att 

kommunalförbundets medlemmar tillskjuter de medel som behövs, 

att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019, 

att se över Långtidsplan som styrande dokument,  

att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att 

förverkliga målen i Trafikförsörjningsprogrammet, 

att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med 

Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt 

att återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni. 

§ 40. Reviderad delegationsordning 

att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

§ 42. Reviderad Bolagspolicy 

att fastställa bolagspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län samt  

att beslutet direktjusteras. 

§ 43. Reviderad Bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB 

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt, 

att beslutet direktjusteras. 
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§ 47. Reviderad Bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB 

att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt 

att beslutet direktjusteras. 

§ 59. Val av stämmoombud Svensk Kollektivtrafik 

att utse Per Wahlberg till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma. 

§ 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner 

att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt 

subventionerade produkter, 

att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten 

som fördelas inom kommunalförbundet samt  

att uppdraget återredovisas vid direktionsmötet i juni.  

§ 105. Återrapport kommunala subventioner  

att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp på fyra ledamöter ur direktionen som jobbar 

framåt med framtidens subventioner. 

§ 114. Arbete med ny Långtidsplan, ändring befintligt beslut  

att år två i långtidsplanen utgör grund för budget 2021,  

att arbetet med en ersättning för långtidsplanen fortsätter, nu med myndighetens tjänstemän som 

stöd. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan. I en sådan plan 

blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats,   

att ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet som en 

ersättning till Långtidsplan. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras,   

att direktionen inleder förberedande arbete inför revidering av förbundsordning i de delar som 

omfattar skrivningarna om Långtidsplan,  

att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med 

en ny långtidsplan,  

att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att arbetet med en ersättning för långtidsplanen 

tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan 

plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. 

Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet 

ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras. 

§ 135. Trafikpliktsbeslut Linje 40 

att besluta om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik, 

att trafikutbudet ska omfatta omkring 560 000 produktionskilometer, 

att trafiken ska bedrivas med buss på hela sträckan, 

att eventuella godstransporter sker i bussarnas underrum och utan påverkan på avtalad produktion 

och tidtabell, 

att förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal, samt 

att beslutet om allmän trafikplikt ska möjliggöra att vid behov löpande kunna göra anpassningar i 

utbudet med omkring 30% (+-). 

 

§ 137. Utökat borgensåtagande för tågfordon 

att teckna avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingå hyresavtal med AB Transitio 

samt överta borgensåtagande för Reginafordon nr 9051 motsvarande 50 miljoner kronor; samt 

att regionfullmäktiges beslut (den 25-26 april 2018, § 77), om att godkänna ett utökat 
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borgensengagemang med ytterligare maximalt 100 miljoner kronor för anskaffande av 

maximalt sex tågset av typen X52 Regina från AB Transitio för Norrtåg AB:s räkning, därmed 

är intecknat. 

§ 168. Teknisk uppräkning av budget 2021-2023 

att göra en teknisk uppräkning av kostnader och intäkter för åren 2021 – 2023 enligt förslaget. 

§ 169. Ägardirektiv Bussgods 

att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB, 

att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB, 

att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är 

möjlig att genomföra senast 2020-12-31, 

att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning 

att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

meddelat att de godkänner det. 

§ 172. Inriktningsbeslut om samverkan för framtidens biljett- och betalsystem i 

           Norrland 

att ställa sig bakom visionen Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik för det gemensamma arbetet 

att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland, 

att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens 

biljett- och betalsystem tillsammans med parterna,  

att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan. 

§ 204. Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för 
tiden juni 2021 – juni 2025 

att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling enligt Underlag för beslut om 

genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 

– juni 2025, 

att  beslutet direktjusteras. 

§ 205. Övertagande av handläggning av färdtjänst från Kramfors kommun 

att godkänna Kramfors kommuns överlåtelse av handläggning av färdtjänst till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

att uppdra till förbundsdirektören att teckna uppdragsavtal med Kramfors kommun. 

§ 216. Beredningsgrupp 

att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp 

för förbundsdirektionen. 

§ 217. Info/kommunikation 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 000 kr som 

tillförs information/kommunikationsområdet, 

att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkesstärkandet  

att genom direktupphandling upphandla erforderligt IT-stöd i form av mediebevakningstjänst samt 

plattform för hantering av sociala medier.  

att beslutet direktjusteras. 
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Året som gått 
• Från och med årsskiftet har förbundsdirektionen en ny organisation med nio ordinarie 

ledamöter (med ersättare från samma medlemskommun). I den nya organisationen har det 

tidigare arbetsutskottet ersatts med ett beredningsmöte inför kommande direktionsmöten. I 

december beslutade förbundsdirektionen att tillsätta en beredningsgrupp med ordförande och 

tre ledamöter ur förbundsdirektionen med uppgift att ta fram och bereda ärenden till 

förbundsdirektionens sammanträden.  

• I februari drabbades Timrå och Sundsvall av blixthalka och all trafik fick ställas in tills dess 

att vägarna blev farbara igen. Händelsen gav anledning att ta fram tydligare rutiner för hur 

den här typen av trafikstörningar ska kommuniceras. När Örnsköldsvik drabbades av halka 

och inställd trafik några dagar senare hade informationen på skyltar, webb, app, tidningar 

och radio rätt nivå. Vi har tillsammans med Sundsvalls kommun, trafikföretag och 

Trafikverket tagit fram en prioriteringsplan i olika steg om vilka åtgärder som ska sättas in 

vid svåra trafikförhållanden. 

• Det norrländska samarbetet för att skapa framtidens biljett- och betalsystem tog ytterligare 

steg genom att samtliga län har beslutat att ställa sig bakom ett gemensamt inriktningsbeslut 

som grund för det fortsatta arbetet. 

• I bokslutsarbetet 2017 upptäckte vi att intäkter från skolkorten låg betydligt lägre än 

föregående år. Vi startade en utredning med målet att felet snabbt skulle kunna identifieras i 

systemet och att skolorna skulle kunna faktureras under våren 2018. Det visade sig att 

felsökningen var betydligt mer omfattande än vad vi först trott. I slutet av 2018 var vi klara 

med felsökningen och kunde identifiera och åtgärda orsakerna bakom det. Kostnaderna är 

fördelade på berörda skolor under inledningen av 2019. Den försenade faktureringen skapar 

problem hos våra medlemmar. Därför har vi kommunicerat bakgrund, ekonomiska 

konsekvenser och åtgärder samt lämnat underlag och förslag på hur kostnaderna kan 

hanteras. 

• Förbundsdirektionen fattade i maj beslut om att upphäva alla tidigare beslut som rörde fusion 

av de tre nordliga bussgodsbolagen. Styrelsen för Länstrafiken i Norrbotten AB beslutade 

också att Bussgods i Norrbotten skulle avvecklas under 2019. Västerbotten kommer att 

överta bussgodstrafiken i Norrbotten enligt överenskommelse mellan länen. 

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 

godstransporter i Västernorrland. 

• Förbundsdirektionen har under året beslutat om nya arbetsformer för vår planering av 

kollektivtrafiken i länet. Den tidigare långtidsplanen ska ersättas med en mål- och resursplan 

(MRP). MRP förväntas innebära en ökad tydlighet kring hur prioriteringar, mål och resurser 

har hanterats och beslutats politiskt. 

• Förbundsdirektionen beslutade i december att upphandla särskild persontrafik inom 

Västernorrlands län för tiden juni 2021 till och med juni 2025. Upphandlingen genomförs för 

de medlemmar som har lämnat besked om de vill delta i vår upphandling.  

• Arbetet inför den kommande upphandlingen av den linjelagda busstrafiken i länet har inletts 

under året med en utvärdering av nuvarande trafikavtal. Utvärderingen sker i samverkan med 

medlemmarnas tjänstemän och ska ligga till grund för beslut om myndigheten ska inleda 

förhandling om optionsår vid direktionens sammanträde i mars 2020.  

• En central bedömningsfunktion för sjukresor har skapats på Din Tur kundcenter och fem 

sjukresehandläggare har rekryterats. Syftet är att patienterna ska få en mer jämlik 

bedömning, att beställningen av sjukresor ska underlättas, att personalresurser ska frigöras i 

vården och att kostnaderna för sjukresor ska minska.  
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• Vi har infört elektronisk fakturahantering. Vid årsskiftet hanterades alla leverantörsfakturor 

och kundfakturor elektroniskt. Det minskar vår handläggnings- och uppföljningstid och 

förenklar våra rutiner. 

• Under året har vi tagit fram en teknisk lösning som innebär att bussarnas position och 

beräknade ankomsttid kan presenteras på de digitala hållplattstavlorna. Förberedelser pågår 

för att kunna visa samma information i Din Turs app.  

• Under året har vi bytt ut vår externa webbplats. Vi har nu ett tekniskt stabilt system med 

bättre möjligheter än tidigare att kommunicera med våra kunder. Det gäller inte minst 

information om trafikstörningar.  
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 

Skattehöjningar väntas i fyra regioner och drygt 20 kommuner i Sverige under 2020. Det visar SKR4:s 

Ekonomirapporten oktober 2019. Enligt rapporten går kommunerna nu in i ett allt svårare ekonomiskt 

läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 

2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner och ett nittiotal kommuner beräknas 

redovisa underskott i år. Dessutom menar 79% av de tillfrågade ekonomicheferna i SKR:s enkät att 

ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.  

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre över 85 år samt barn och unga 

samtidigt som andelen yrkesverksamma i befolkningen krymper, måste kommunerna hantera 

konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till 

kommunerna Till det kommer att Sverige under 2020 och 2021, enligt SKR:s bedömning, kommer att 

gå in i en mild lågkonjunktur, vilket påverkar såväl kommunernas som regionernas ekonomi.  

Även regionerna kommer att behöva genomföra stora effektiviseringar. Regionerna har fortsatt svaga 

resultat och tre regioner har höjt skatten 2019. Sju regioner räknar med underskott i år. Ett dilemma 

för regionerna är att kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka i snabb takt. År 2018 ökade 

bruttokostnaderna för hälso- och sjukvård med 6% i löpande priser. Det är den högsta 

kostnadsökningstakten sedan år 2003.   

SKR räknar med en genomsnittlig skattehöjning på 13 öre, varav 8 öre i regionerna år 2020. Trots 

skattehöjning kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om staten inte 

tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen.  

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader steg under tioårsperioden 2006–2016 i 

genomsnitt med 5,4% per år i löpande priser. Utbudet av regional kollektivtrafik har ökat med ett par 

procent per år, men till stor del förklaras de tilltagande kostnaderna av andra faktorer. Förutom pris- 

och löneökningar har fordonens miljö- och tillgänglighetstandard förbättrats, tågens andel av trafiken 

har ökat och framkomligheten i de större städerna har försämrats, vilket har bidragit till att det blivit 

dyrare att bedriva kollektivtrafik. De två senaste åren har ökningstakten varit betydligt blygsammare. 

Det finns dock ett antal frågor kopplade till fossilfria drivmedel som enligt SKR riskerar att driva upp 

drivmedelspriserna. Det är därmed för tidigt att avgöra om ett trendbrott har skett. SKR räknar i sin 

prognos med lite högre ökningstakt den närmaste tiden än de båda senaste åren. 

Västernorrland står som många andra regioner inför dessa utmaningar. Trafikkostnaderna stiger 

samtidigt som vi har trafik som ska täcka det geografiskt stora länet. Med en demografisk förändring 

med en allt mer åldrande befolkning i landsbygd ökar behovet av persontransporter med allmän och 

särskild kollektivtrafik. Till följd av minskad befolkning har utbudet av skolor förändrats i länets 

kommuner vilket lett till ett ökat behov av att transportera skolelever. För att ge utökade 

arbetsmarknadsområden, så att den enskilde arbetstagaren kan nå en större arbetsmarknad samtidigt 

som arbetsgivarna får tillgång till en större arbetskraftsresurs är det angeläget att erbjuda goda 

transportalternativ. Tillgången till grundläggande samhällsservice, studieutbud och arbetsmarknad 

förutsätter möjlighet att förflytta sig. Många regioner i landet med likande demografisk och geografisk 

struktur befinner sig i ett läge där hållbara persontransporter är en nödvändighet för en fortsatt och 

framtida utveckling. Transportbehovet och nödvändiga insatser skiljer sig åt i landet likväl inom 

regionerna. Gemensamt är dock att omställningen till hållbara transporter och med nödvändiga 

satsningar på infrastruktur för drivmedel, tillgängliga hållplatser och fordon kommer fortsatt öka 

kostnaderna. Det kommer därmed vara viktigt att prioritera utbud likväl som att göra tydliga 

prioriteringar för hur trafiken ska finansieras. Det blir viktigt att tydliggöra omfattningen av 

kollektivtrafikens skattesubventionering och finansiering genom resenärsintäkter. Alternativen kan 

vara ökade biljettpriser och aktiviteter för att öka antalet betalande resenärer. Förutsättningarna i 

 

4 Sveriges kommuner och landsting (SKL) byter från 27 november 2019 namn till Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) 



 

 

 

 

 

Sid 13 av 65 

regionen ser olika ut vilket därmed sannolikt förutsätter differentierade insatser för att uppnå önskad 

effekt. Beroende av resandepotential och efterfrågan är det angeläget att vidta differentierade åtgärder 

avseende trafikutbud och finansiering för att skapa förutsättningar för en hållbar riktning för 

persontransporter som komplement till bilen. 

Kommande upphandling av linjelagd kollektivtrafik blir ett viktigt ställningstagande för de kommande 

årens förutsättningar att erbjuda länets medborgare transportalternativ för stads och landsbygdsresor. 

Resor till och från arbete, utbildning och övrig samhällsservice likväl som resor mellan kommuner och 

till angränsande regioner.  

Arbete med att tillgängliggöra kollektivtrafiken för samtliga resenärsgrupper i form av hållplatser, 

information och tillförlitlighet är samtidigt avgörande. Det framtida trafikutbudet behöver oavsett 

omfattning vara ett attraktivt alternativ som till större del än i dag finansieras av resenärerna för att 

klara de ekonomiska utmaningarna. 

Sverige står inför ett antal samhällsutmaningar. Klimatutsläppen ska minska, tillväxt och 

sysselsättning ska skapas i hela landet samtidigt ska ett sammanhållande och inkluderande samhälle 

formas för alla medborgare. Kollektivtrafiken är viktig för att skapa social hållbarhet genom att skapa 

grundläggande tillgänglighet till samhället och därmed bryta fysiska och sociala barriärer. En ökad 

tillgänglighet ger värdefulla effekter sysselsättning, och produktivitet och tillväxt. En välutvecklad 

kollektivtrafik gör det möjligt för människor att förflytta sig längre, snabbare, säkrare och med hög 

pålitlighet.  Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart samhälle och därför måste trafiken 

vara ekologiskt hållbar och därmed bygga på principer om kretslopp och förnybarhet. Sveriges 

nationella miljömål anger att klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70% fram till år 

2030. Resandet med kollektivtrafik ger lägre av klimatpåverkande gaser än den privata biltrafiken och 

den kan ytterligare sänkas genom ett effektivare utnyttjande av energi. 

För att förbättra förutsättningarna till att uppnå miljömålen har regeringen föreslagit att klimatpolitiken 

ska integreras i alla relevanta politikområden. En utredning har tillsatts med uppdrag att se över och 

vid behov anpassa relevant svensk lagstiftning. Regeringen har också utformat ett förslag till 

klimatpolitisk handlingsplan med konkreta åtgärder. I handlingsplanen preciseras åtgärder för ett mer 

transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel, energieffektiva och klimatsmarta fordon. 

Utöver det anges åtgärder för offentliga upphandlingar, regioners och kommuners klimatarbete samt 

nya och förtydligande klimatmål. 
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Medarbetare 

Hälsa och sjukfrånvaro 

 

 

 

 

 

 

Löne- och medarbetarsamtal  

Kollektivtrafikmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Lönesamtalen för alla utom tre 

medarbetare var genomförda innan lönerevisionen fastställdes av arbetstagarorganisationen Vision 

Din Tur den 9 maj. Medarbetarsamtalen genomfördes under hösten 2019. Ett antal kvarstår som 

kommer att genomföras under 2020. Sex medarbetare har valt att byta semestertillägg mot extra 

lediga dagar.      

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Handlingsplaner har tagits fram för arbetsplatserna i 

Kramfors och på Din Tur kundcenter och följs upp kontinuerligt. Handlingsplanerna finns 

tillgängliga på intranätet.     

Jämställdhet och mångfald 

En jämställdhetsplan håller på att arbetas fram men på grund av ändrade förutsättningar har arbetet 

försenats. 

Av 24 tillsvidareanställda i Kramfors är 58% kvinnor och 42% män. På Din Tur kundcenter är av de 

31 tillsvidareanställda 74% kvinnor och 26% män. Av de visstidsanställda är det en jämnare 

könsfördelning med 43% kvinnor och 57% män. Vid rekryteringar eftersträvas jämlikhet och 

mångfald. 

Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen män och 

kvinnor lika.  

Kompetensutveckling 

Myndighetens personal har deltagit i nationella möten och mässor. Ordförande och förbundsdirektör 

har deltagit i en internationell kollektivtrafikmässa i Stockholm. Studiebesök har genomförts i Oslo 

för att studera deras biljett- och betalsystem. Studiebesök har genomförts på Volvo i Göteborg för att 

studera deras bussmodeller.  

  

Sjukfrånvaro (%)    2019  2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro 3,6 4,8 4,8 5,7 

Långtidsfrånvaro 8,0 22,0 29,4 11,1 

Sjukfrånvaro kvinnor 3,6 5,5 4,7 7,7 

Sjukfrånvaro män 3,1 3,5 5,1 2,0 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 2,6 8,3 6,9 3,3 

Sjukfrånvaro 30 – 49 år 2,7 4,3 5,4 6,0 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 4,6 3,5 3,0 6,2 
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Personalstruktur  

Utifrån beslutad budget 2019 har myndigheten avvecklat två tjänster i Kramfors. Tre vakanta tjänster 

som trafiksamordnare på Din Tur kundcenter har bemannats under hösten. Två av tjänsterna som 

sjukresehandläggare, en man och en kvinna är provanställda och ingår inte i antalet tillsvidareanställda. 

Tabellen visar tillsvidare- och visstidsanställda. 

Antal  2019 2018 2017 2016 

Kvinnor                           40            35 32 30 

    varav tillsvidareanställda 37 33 30 - 

Män                                22            20 16 15 

   varav tillsvidareanställda 18           17 14 - 

Summa 64           55 48 45 

   varav tillsvidareanställda 55           50 44 - 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för vår styrning. Ett av 

kraven är att vi ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och 

ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, 

utan omfattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 

sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna 

redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är:  

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  

Vi följer löpande upp utvecklingen för både verksamhet och ekonomi genom delårsbokslut och 

årsredovisning. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2019 

antogs av förbundsdirektionen. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de 

ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.  

I verksamhetsplan 2019 beskrivs åtgärder under respektive delmål som ska genomföras 2019. 

Åtgärderna är förankrade hos medlemmarna i budgetdialogerna. Uppföljning av åtgärder som är 

beslutade i budget sker tertialvis efter april, augusti och december månad.  

Vision och mål 

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att skapa ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 

ger möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför den ort där de bor. Det leder till en 

bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att utvecklas 

i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Vår vision är den regionalt gemensamma vision som finns med i den regionala utvecklingsstrategin 

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.  

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 

Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Övergripande målområden 

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har vi arbetat fram fyra 

övergripande målområden för länets kollektivtrafik: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. 

Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd år 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Till varje delmål har strategiskt viktiga åtgärder 

identifierats. Delmålen följs upp årligen. Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik är även vårt 

finansiella mål. 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 
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Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 

Kollektivtrafikmyndigheten 2030 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

 Utfall 2019 Årsprognos T2 Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 
     

Analys: 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Nöjdheten med den linjelagda kollektivtrafiken fortsätter att öka jämfört med 2018 för många av de värden som ges från 

Kollektivtrafikbarometern5. I vissa fall är resultaten nära de nationella snitten medan andra värden behöver förbättras för att 

kännas acceptabla. En trolig bakgrund till de förbättrade resultaten är viktiga satsningar på tydligare och snabbare 

kommunikation till resenären via Din turs app, webbplats och från Din Tur kundcenter. Under året har vi gjort satsningar som 

innebär att man som resenär får bättre information om händelser i trafiken. Det är glädjande att mätresultaten förbättrats trots att 

vårt största resenärsområde (Sundsvall) har haft många störningar i trafiken pga de stora infrastrukturprojekt som pågått under 

2019. 

Resandet i den linjelagda kollektivtrafiken med buss ökar med 1,7% och når trafikförsörjningsprogrammets mål om 1% årlig 

ökning i länet. Resandet ökar i många trafikområden, både i de områden som omfattas av kommunalt subventionerade produkter 

och i områden som har ordinarie produktutbud. Det är sannolikt att det ökade resandet i Sundsvallsområdet och Härnösand kan 

kopplas till de subventioner som kommunerna genomfört. Resandeökningen i tätortstrafiken i Örnsköldsvik bedömer vi beror på 

det förändrade linjenät som började trafikeras under 2019. Turtätheten i Örnsköldsvik ligger under den ambition om hög turtäthet 

som trafikförsörjningsprogrammet anger och antalet avgångar under rusningstid behöver öka.6 Under 2019 har vi utrett 

trafikupplägget i Örnsköldsvik och där bl.a. uppmärksammat för låg turtäthet. I Sundsvall når trafiken till högre grad än i 

Örnsköldsvik ambitionen om hög turtäthet men linjedragning och bättre framkomlighet kan förbättras för att få större effektivitet 

i trafiken.  

Den stora flyktingströmmen innebar att många boenden för flyktingar etablerades i länet och det ledde till ett ökat resande på 

landsbygden. Under 2017/2018 lades flyktingboendena ner och resandet i dessa områden är nu tillbaka på ungefär den nivå som 

resandet låg på innan 2015.  

Resandet på linje 50 fortsätter att minska. Det kan kopplas till de försämrade resmöjligheter som den avskaffade helgtrafiken 

inneburit. Helgtrafiken avskaffades som en besparing inför tidtabellskiftet 2019. Hela länets resande påverkas 2019 av att 

Sommarkortet (ett avgiftsfritt resande för barn och unga 2018) inte finansierades av regeringen 2019.  

 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 
Riktvärde 

2019 

Kollektivtrafikens marknadsandel i jämförelse med det 

motoriserade resandet (%) 
12 12 11 12 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 

upphandlade kollektivtrafiken7 
11 148 375 10 956 114 10 791 842 - 

varav buss (Din Tur) 10 634 128 10 459 298 10 254 588 - 

 varav tåg (Norrtåg) 
 

514 247 
496 816 537 254 - 

Antalet påbörjade skolkortsresor8 1 127 508 1 307 071 1 543 269 - 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 

upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort 
9 506 620 9 152 227 8 707 577 8 722 452 

varav landsbygdstrafik 2 346 141 2 332 776 2 180 356 2 166 013 

varav tätortstrafik 7 160 479 6 819 451 6 527 221 6 556 439 

Antal resor med företagskort  167 504 186 450 177 747 181 320 

varav resor med buss 143 702 162 428 154 746 157 856 

 

5 Svensk Kollektivtrafiks nationella resvaneundersökning. 

6 För vidare läsning om rekommenderad turtäthet läs planeringshandboken KOLTRAST som SVR och Trafikverket utgivit.  
7 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 
8 De kommunala subventionerna minskar behovet av skolkortsresor 
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varav resor med tåg 23 802 24 022 23 001 23 463 

Total omsättning av företagskortet (kr) 8 884 800 9 005 022 8 719 330 10 000 

000 

Avgångstider: Andelen som instämmer i påståendet 

”Avgångstiderna passar mina behov” (%) 

Nationellt snitt9 

58/34 

 

59/35 

 

68/54 

59/36 

 

67/51 

63/4010 

Hitta information: Andelen som instämmer i påståendet 

”Det är enkelt att få information inför resan 

(avgångstider, biljettpriser mm) (%) 

Nationellt snitt 

64/61 

 

78/77 

65/65 

 

77/76 

66/65 

 

76/76 

76/70 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det är 

enkelt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

69/44 

 

76/63 

65/44 

 

74/62 

69/47 

 

75/60 

70/50 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet ”Det 

känns tryggt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

69/59 

 

72/67 

67/58 

 

72/67 

72/62 

 

71/66 

70/60 

Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet ”Jag 

kan lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med 

Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

50/43 

 

48/46 

45/42 

 

46/45 

53/47 

 

48/46 

55/47 

Information om förändringar: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Informationen vid förändringar av tidtabeller 

och linjer är bra” (%) 

Nationellt snitt 

43/42 

 

54/53 

35/33 

 

53/52 

42/41 

 

54/52 

54/52 

Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Informationen vid förseningar och stopp är 

bra” (%) 

Nationellt snitt 

28/28 

 

44/44 

25/26 

 

43/42 

24/24 

 

42/42 

42/30 

Köpa biljetter och kort: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa bolagets biljetter och 

kort” (%) 

Nationellt snitt 

74/71 

 

79/78 

73/72 

 

78/76 

73/70 

 

74/72 

70/50 

 

  

 
9 Nationellt snitt är medelvärdet i Kolbars nationella undersökning av alla medverkande aktörer inom kollektivtrafikområdet 
10 Värdena xx/yy beskriver resenärer/allmänhet 
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken11 

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största 

ökningarna ser vi i Härnösand. I Örnsköldsviks tätort ser vi en fortsatt resandeökning. Resandet ökar 

i alla trafikområden i Sundsvall. De områden som tappar flest resenärer är Höga Kusten, linjen 

mellan Sollefteå-Kramfors till Härnösand och Örnsköldsviks landsbygd. Vid tidtabellskiftet 2019 

avvecklades helgtrafiken på linje 50 vilket påverkar resandet negativt. Avskaffandet av Barnkortet i 

Timrå har gett minskningar i trafikområde O17/21. 

 
11 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 
12 Linje 50 hade trafikstart december 2016. Innan dess trafikerades sträckan av linje 10, Sundsvall-Umeå. 
13 Koll2020 drev trafik i projektform under 2019. 

Trafik-
område 

Trafikering 2019 2018 2017 2016 Förändring 
2019 - 2018 

Förändring 
2019 – 2018 

(%) 

O2 Höga Kusten 60 680 67 532 79 035 99 843 -6 852 -10,1 

O3  Sollefteå tätort 83 695 77 874 74 381 69 906 5 821 7,5 

O45  Sollefteå landsbygd 122 053 124 426 125 740 134 579 -2 373 -1,9 

O6  Örnsköldsviks tätort 1 269 766 1 222 244 1 165 562 911 055 47 522 3,9 

O7  
Örnsköldsvik – Husum, 

Gideå och Trehörningsjö 
90 760 98149 115424 108 339 -7 389 -7,5 

O8  
Örnsköldsvik – Solberg, 

Mellansel och Bredbyn 
149 831 148 821 150 126 140 861 1 010 0,7 

O9  
Örnsköldsvik – Skorped 

och Köpmanholmen 
154 405 150 199 154 064 145 822 4 206 2,8 

O10  Härnösands tätort 711 025 601 761 511 073 440 559 109 264 18,2 

O1415  Sundsvalls tätort 5 505 740 5 403 093 5 370 199 5 090 788 102 647 1,9 

O16 
Sundsvall – Holm och 

Liden 
133 666 130 962 118 986 121 420 2 704 2,1 

O1721 
Njurunda – Sundsvall – 

Timrå 
1 224 339 1 250 714 1 204 362 1 135 558 -26 375 -2,1 

O18 Sundsvall – Matfors 235 039 224 133 206 343 182 358 10 906 4,9 

O20 
Sollefteå – Kramfors - 

Härnösand 
318 065 352 362 387 699 374 478 -34 297 -9,7 

O22 Härnösand landsbygd 123 610 121 371 110 728 98 303 2 239 1,8 

O23 Ånge landsbygd 151 557 159 745 170 712 173 187 -8 188 -5,1 

S3 
Tvärflöjten, Örnsköldsvik 

- Sollefteå – Östersund 
25 020 26 335 24 023 33 216 -1 315 -5,0 

S4 
Linje 331 Sollefteå - 

Sundsvall 
15 423 19 507 19 782 17 115 -4 084 -20,9 

S5 
Linje 201 Härnösand – 

Timrå – Sundsvall 
221 787 232 326 222 640 200 542 -10 539 -4,5 

S612 Linje 50 Härnösand-

Örnsköldsvik 
35 958 47 744 43 709 83 751 -11 786 -24,7 

Koll 

202013 
Världsarvsbussen 1 709 - - - - - 

 Totalt (ej tåg) 10 634 128 10 459 298 10 254 588 9 561 680 174 830 1,7 

Tågtrafik 
Mittbanan och 

Botniabanan 
514 247 496 816 537 254 145 027 17 431 3,5 
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Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 

 
  

  

Analys:  

Bedömningen är att målet uppfylls.  
 
Antalet resenärer som är nöjda med Din Tur och som är nöjda med den senaste resan uppnår satta riktvärden.  

 

Under året har optiska läsare installerats i alla bussar i linjelagd trafik. Vi har genomfört tekniska förbättringar som ger snabbare 

validering av biljetter. Vi genomför försök med 4G-routrar för att se om nätuppkopplingsproblemen minskar med dem jämfört med de 

nu installerade 3G-routarna. 

Vi har under året infört en teknisk förbättring som innebär att de digitala hållplatsskyltarna nu kan ge realtidsinformation om när 

bussarna kommer till hållplatserna. Införandet sker med början i Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har också under året bytt system för 

trafikstörningar. Genom det kan vi på ett stabilt sätt ge information om förseningar och inställda turer på digitala hållplatstavlor, på 

webbplats och i Din Turs app. 

Genom en aktiv närvaro i sociala medier når vi under året betydligt fler resenärer och allmänhet, både för att ge information och för att 

få deras synpunkter. 

Mer resurser behöver avdelas och åtgärder göras för att öka andelen resenärer som skulle rekommendera vänner och bekanta att resa 

med oss. 

 

Indikatorer för att följa upp målet14 
Utfall 
2019 

Utfall 2018 Utfall 2017 
Riktvärde 

2019 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som är 

nöjda med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

54/41 

60/53 

53/42 

59/53 

53/39 

58/51 

55/40 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande som 

är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

76/77 

 

79/80 

76/76 

 

79/79 

74/74 

 

76/76 

76/70 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 

rekommendera vänner och bekanta att resa med Din 

Tur) (%) 

 

28/17 25/18 26/16 

 

30/20 

 

  

 

14 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten) 
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Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 
    - 

Analys:  

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Projekt Koll2020 skulle inom ramen för projektet genomföra en utredning som skulle definiera innebörden av uttrycket 

social inkludering under året men utredningen genomfördes inte.  

Biljettkontroller överstiger målvärdet och ligger i stort sett på föregående års nivå. Att samverka med trafikoperatör om 

biljettkontroller har gett ett bra resultat under 2019.  

Antalet användare av Din Turs app har fortsatt öka under året och överstiger målvärdet. Det är en positiv utveckling och 

resultat av ett målinriktat arbete. 

Bedömningen av måluppfyllnad påverkas av resultatet från Kollektivtrafikbarometern. 4 av 5 indikatorer för att mäta 

kundnöjdhet visar på att nöjdheten understiger våra målvärden. Det är bara för indikatorn som anger nöjdhet vid köp av 

biljetter och kort som målvärdet nås. För 3 av 5 indikatorer har nöjdheten sjunkit mellan 2019 och 2018. 

 

Indikatorer för att följa upp målet15 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 2017 
Målvärde 

2019 

Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av 

resenärsvärdar 
1 045 1 143 527 500 

Antalet användare av Din Turs app  

Genomsnitt/mån t o m december 

 

31 896 

-16 

29 20117 

 

23 610 

295 000 

24 583 

Bemötande ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt 

bemötande” 

Nationellt snitt 

70/71 

 

77/78 

72/72 

 

77/77 

85/82 

 

78/79 

78/78 

 

- 

Bemötande kring service/information: Andel som 

instämt i påståendet ”Personalen på 

kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett 

trevligt bemötande” 

Nationellt snitt 

65/63 

 

71/71 

64/66 

 

72/71 

67/64 

 

73/72 

73/72 

 

 

Information ombord: Andel som instämt i 

påståendet ”Jag får den information jag behöver 

ombord” 

Nationellt snitt 

60/60 

73/74 

63/62 

73/73 

64/69 

74/74 

74/74 

 

 
Information inför resan: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information inför 

resan (avgångstider, biljettpriser mm)” 

Nationellt snitt 

64/61 

 

78/77 

65/65 

 

77/76 

66/65 

 

76/76 

70/67 

 

 

Köpa biljetter och kort: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter 

och kort” 

Nationellt snitt 

74/71 

 

79/78 

73/72 

 

78/76 

73/70 

7 

4/72 

74/72 

 

 

 

  

 
15 Utfallet xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer/yy = antal procent av allmänheten) 
16 Inget mätvärde 2018 på antal användare då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018 
17 Genomsnitt beräknat på 11 månader, då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018 
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Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 

  

 
 

 

Analys:  

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

 

Vi har under året infört en teknisk förbättring som innebär att de digitala hållplatsskyltarna nu kan ge realtidsinformation om när 

bussarna kommer till hållplatserna. Införandet sker med början i Sundsvall och Örnsköldsvik. Förberedelser är genomförda under 

2019 för att realtidsinformation ska kunna visas i Din turs app under 2020. 

Det saknas sammanställda värden för att redovisa andelen bussar med audiellt och visuellt utrop. 

Ytterligare resurser behöver avdelas för att förbättra informationen till resenärerna ombord på bussarna samt på hållplatser och i 

Din Turs app. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Målvärde 
2019 

Andel fordon som kontrollerats (%)  20 90 25 90 

Andel bussar med audiellt utrop (%)     - - - - 

Andel bussar med visuellt utrop (%)     - - - - 

Information ombord: Andel som instämt i påståendet 

”Jag får den information jag behöver ombord” 

Nationellt snitt 

60/60 

73/74 

63/62 

73/73 

64/69 

74/74 

74/74 

Information inför resan: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information inför resan 

(avgångstider, biljettpriser mm)” 

Nationellt snitt 

64/61 

78/77 

65/65 

77/76 

66/65 

76/76 

70/67 
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 
     

    Analys: 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Trafiken fortsätter drivas med fossilfritt bränsle och dess miljöpåverkan har fortsatt goda mätvärden. För delmålet 

har inga större förändringar skett under de senaste åren. 

 

Indikatorer för att följa upp målet  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Riktvärde 
2019 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 

motoriserade resandet (%) 
12 12 11 12 

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 

kilowattimma (g/kWh) 
1,26 1,30 1,34 1,30 

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 

trafik (kWh/km) 
3,2 3,2 3,0 3,0 

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 98,9 99,6 98,2 98,0 

Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) 2 71018 2 013 2 277 - 

 

  

 

18 Beräkningsättet för ”well-to-wheel” för totalutsläppet av emissioner av CO2 för trafiken har förändrats jmf 2018. Fler faktorer 

rörande produktionen av HVO 100 är intaget i beräkningssättet efter underlag från Svensk Kollektivtrafik. Värden från 2018 
och tidigare är inte jämförbara med värde för 2019. 
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Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 

 

    

Analys:  

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Din Turs uppdrag att samordna sjukresor och färdtjänst som vi har upphandlat och ansvarar för leder till lägre kostnader för 

medlemmarna. Sollefteå och Sundsvalls kommun har valt att upphandla sina färdtjänstresor själva. Det innebär att de resorna inte 

kan samordnas med sjukresor vilket leder till högre kostnader för regionen.  

Kostnaderna per sjuk-och färdtjänstresa har ökat och andelen samordnade sjukresor har minskat. Andelen samordnade 

färdtjänstresor har däremot ökat.  

Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom geografiska områden med lågt antal resande. I och med att 

Sollefteå kommun upphandlade sina resor själva från och med augusti 2018 kvarstår 73 upphandlade anropstyrda linjer, varav 36 

har nyttjats under 2019. Vi behöver utveckla tekniska stödsystem för att underlätta beställning och betalning av resan. 

Informationen om den anropsstyrda trafiken måste utvecklas så att de resenärsgrupper som berörs nås. 

Antalet sjukresor är färre än föregående år. I september 2019 startade sjukreseenheten för central bedömningsfunktion av sjukresor 

och det kan vara en bidragande orsak till ett minskat antal sjukresor med taxi. 

Sollefteå kommuns resor är inte medräknade i antalet färdtjänstresor 2019.  

En av anledningarna till att kostnaderna per resa och per produktionskilometer har ökat är ett högre taxi-index på 4%. Det är även 

ett dyrare trafikavtal på sjukresor i Sollefteå kommun. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Riktvärd
e 2019 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till motoriserade 

resande (%) 

12 12 11 12 

Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget 

avvikelse i procent 

avvikelse i mnkr 

-1,4 

-7,6 

-1,1 

-5,5 

2,8 

14,2 

 

 

0 

0 

Nettokostnad per resa (kr) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

39,1 

96,1 

20,4 

38,2 

92,1 

19,8 

37,2 

91,4 

18,1 

 

4 

 

42,1 

103,119 

22,0 

Nettokostnad per invånare (kr)20 1 514 1 43021 1316 1 496 

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad22 (%) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

20,1 

15,5 

26,4 

22,2 

17,2 

29,1 

24,3 

18,8 

32,0 

21,3 

16,5 

27,8 

Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkt (%) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

3,8 

5,0 

2,2 

 

4,4 

5,7 

2,7 

5,5 

7,0 

3,0 

4,3 

5,3 

2,8 

Antal sjukresor 187 320 187 660 186 210 - 

Antal färdtjänstresor 168 461 178 72723 190 168 - 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 401 378 360 388 

 
19 Riktvärde 2019 justeras på grund av tidigare felaktigt värde.  
20 Nettokostnad per invånare beräknas utifrån nettokostnaden för tätort- och landsbygdstrafik, genom befolkningsmängden vid senast uppmätta tillfälle. 
21 Utfall 2018 justeras på grund av att tidigare värde felaktigt var baserat på bruttokostnad. 
22 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader för tätort- och landsbygdstrafik, som täcks av externa biljettintäkter.  
23 Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor. 
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Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland 225 211 209 220 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun 326 312 321 339 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Timrå kommun24 158 - - - 

Andel samordnade sjukresor (%) 57,89 58,29 59,12 58,50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun 
58,43 57,66 59,23 58,50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 53,93 54,49 51,76 53,50 

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun 67,03 - - - 

Besparing samordnade sjukresor (%)  37,16 37,97 37,61 37,50 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun  
27,91 27,73 28,14 27,50 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 43,47 42,88 37,44 38,50 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Timrå kommun 26,83 - - - 

Kostnad per produktionskilometer (kr) 21,91 20,62  21,35 

Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland (st) 

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun 
73 103 103 - 

Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland (st)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun 
36 52 56 48 

Kassalikviditet (%) 92 92 89 100 

Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för fem av länets kommuner och 

Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon på hela eller 

en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för övriga resor. När 

resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Andelen samordnade färdtjänstresor ökar och att andelen samordnade sjukresor fortsätter att minska 

i antal. I och med att Din Tur kundcenter inte samordnar Sundsvall och Sollefteå kommuns resor 

med sjukresor försämras samordningen och kostnaderna ökar för Region Västernorrland. 

 

Diagram: Andel samordnade resor (%) 

 
24 Timrå överlämnade ansvaret för handläggning till myndigheten från och med 1 juli 2018. Kostnaderna för färdtjänstresor återredovisas 2019. 

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sjukresor Färdtjänst



 

 

 

 

 

Sid 27 av 65 

I och med att det nya, mer ekonomiskt fördelaktiga, trafikavtalet för den särskilda persontrafiken 

trädde i kraft 1 november 2015 ökade den procentuella besparingen, trots att andelen samordnade 

resor har minskat i och med att Sundsvall och Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själva.  

Besparingen var under 2018 i snitt 34,7% och under 2019 minskade besparingen till i snitt 34,3%. 

Besparingen i procent är ett uttryck för hur mycket varje resa skulle ha kostat utan att samordnas i 

relation till kostnaden när resorna har samordnats.  

 

Diagram: Besparing samordnade resor (%) 
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Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk 

 Utfall 2019 Årsprognos T2 Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad     - 

Analys:  

Bedömningen är att målet uppfylls.  

Resandeökningen i prioriterade stråk är 1,25%. Ökningen sker i både i landsbygd- och tätortstrafik när resandestatistiken 

är sammanslagen. Delas landsbygdstrafiken upp per linje så minskar resandet på linje 50, linje 191 och linje 201.  

Resandet mellan åren har påverkats av Sommarlovskortet som fanns i utbudet 2018 men inte 2019.  

Antalet resor i regional tågtrafik har återhämtat sig efter nedgången vintern 2018 men är ännu inte uppe på 2017 års 

nivå. 

Den nya trafik som infördes i Örnsköldsvik under 2018 fortsätter att ge ökat resande. Tätortstrafiken i Sundsvall ökar 

huvudsakligen beroende på resande med barn- och seniorkorten. 

Många av de ambitioner som trafikförsörjningsprogrammet anger uppfylls. Här kan nämnas arbete med förbättringar på 

Mittbanan som ger ökad hastighet och säkerhet i trafikeringen, planerade förbättringar i Nationella transportplanen på 

Ostkustbanan och förbättrade hållplatser och bytespunkter längs prioriterade stråk genom projekt KOLL2020.  

 

Indikatorer att följa upp målet25 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Riktvärde 
2019 

Totalt antal resor i de prioriterade stråken 
 

9 091 677 8 979 874 8 874 690 8 449 536 

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 191, 201, 611) 1 801 924 1 857 721 1 801 675 - 

Tätortstrafik (Sundsvall O14/15) 5 505 740 5 403 093 5 370 199 - 

Tätortstrafik (Örnsköldsvik O6) 1 269 766 1 222 244 1 165 562 - 

Regional tågtrafik (Norrtåg alla produkter) 514 247 496 816 537 254 - 

 

  

 
25 Resandestatistiken är justerad för 2018 och 2017 efter avläsning i databas 2019-05-13 
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Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 
    - 

Analys:  

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

En viktig faktor för att nå målet är biljettsamverkan med SJ vilket skulle öka antalet resealternativ. Under året har vi inte nått 

någon biljettsamverkan med SJ. 

Arbetet med ett gemensamt biljett- och betalsystem pågår i samarbete med de övriga norrlandslänen. Utöver det deltar vi också i 

det pågående arbetet med att skapa ett nationellt biljettsystem.  

Samtliga bussar i linjetrafik har numera utrustats med optiska läsare. Antalet digitala produkter i Din Turs utbud har inte ökat. 

Förberedelsearbete är genomfört och test av tekniken pågår med tanken att ett digitalt företagskort ska kunna införas under 2020. 

En fortsatt och utvecklad biljettsamverkan med X-trafik är viktigt ur ett resenärsperspektiv då det ger flera resealternativ. För 

Sundsvallsregionen skulle det ge ett attraktivt pendlingsalternativ. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Riktvärde 
2019 

Utbudsförändring genom biljettsamverkan 
SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre) 
SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre) 

X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-fre)26 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

25 

 

0 

0 

- 

 

 

2 

4 

17 

Andel bussar med installerade optiska läsare (%) 100 15 0 95 

Andel produkter som är digitaliserade27 (%) 20 20 20 80 

Antalet användare av Din Tur-app, genomsnitt/mån 31 896 29 201 23 610 24 583 

 

  

 

26 X-Trafik har biljettsamverkan med SJ på 12 turer som ansluter till och från Sundsvall 
27 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav enkelbiljett är digitaliserad 

per augusti 2019. 
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Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare 

 Utfall 2019 Årsprognos T2 Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 
    - 

Analys:  

Bedömningen är att målet uppfylls. Delmålet medarbetare som känner till myndighetens mål har uppfyllts däremot har 

ingen mätning skett under 2019 avseende medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela myndigheten och att de 

har mål kopplade till sitt arbete. 

Enligt beslut genomförs ingen gemensam personaldag under 2019. Personaldag med fokus på personalcoaching 

identifierades i medarbetarenkäten 2018 som planeras genomföras under 2020. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Riktvärde 
2019 

Andelen medarbetare som upplever att målen genomsyrar hela 

myndigheten (%)  

Benchmark28 

-29 54 

69 

42 

62 

62  

Andelen medarbetare som upplever att de har mål kopplat till sitt 

arbete (%)  

Benchmark myndigheter 

- 68 

73 

72 

74 

100  

Andel som vid medarbetarsamtal uppgett att de känner till 

myndighetens mål (%) 

85 - - 80-100 

Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

 Utfall 2019 Årsprognos 

T2 

Årsprognos T1 Utfall 2018 Utfall 2017 

Måluppfyllnad 
    - 

Analys:  

Bedömningen är att målet inte uppfylls. Sjuktalen har minskat och är lägre än riktvärdet. Friskvårdstimmarna ökar men uppnår inte 

det högt satta riktvärdet. Färre medarbetare använder sitt friskvårdsbidrag. Inget värde för medarbetarindex 2019 då ingen 

medarbetarundersökning utförts under året. 

 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Riktvärde 
2019 

Medarbetarindex, hämtat ur medarbetarundersökning (MI) (%) - 56 56  

 

62 

Sjuktal (%) 3,6 4,8 4,8 3,7 

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 382 192 - 1 400  

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag (%)  48 52 16 50  

 

  

 
28 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige 
29 Indikatorerna ej mätbara då ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2019. 
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Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning  

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på 

att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt 

betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god 

ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och 

målet om resurseffektiv kollektivtrafik.  

Bedömningen utifrån direktionens riktlinjer om god ekonomisk hushållning, är att 

kommunalförbundet inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019. Främsta orsaken är att två av 

delmålen som identifierats som särskilt viktiga för bedömningen om god ekonomisk hushållning inte 

bedöms uppfyllas. Det gäller målet om resurseffektiv kollektivtrafik. Resandet i länet ökar med 1,7 

procent för buss och 3,5 procent för tåg. Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procent ökat 

resande i snitt per år fram till 2030. Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk 

hushållning. Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer 

att ha stor betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande 

avtalsperiod. 

Av de delmål som är särskilt betydelsefulla har ett mål uppnått godkänd nivå under 2019. 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 

öka det totala kollektiva 

resandet 

Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. Marknadsandelen når 

målvärdet för året. Arbete återstår inom områdena trygghet, enkelhet 

och resenärsinformation. 

Nej, målet 

uppfylls inte 

Hållbarhet Minskad negativ 

miljöpåverkan 

Trafiken fortsätter att bedrivas med fossilfritt bränsle och dess 

miljöpåverkan har fortsatt goda mätvärden. 

Ja, målet 

uppfylls 

Hållbarhet Resurseffektiv 

kollektivtrafik 

Kostnad per färdtjänst- och sjuktjänstresa har ökat, andelen 

samordnade sjukresor har minskat. Andel samordnade färdtjänstresor 

har ökat. Antalet sjukresor är färre än föregående år, bildandet av 

sjukreseenheten för central bedömningsfunktion av sjukresor kan 

vara en bidragande orsak. 

 

Nej, målet 

uppfylls inte 

Av övriga sju delmål uppfyllas tre under 2019. 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och mycket 

nöjda kunder ska öka 

Antalet resenärer som är nöjda med Din Tur och som är nöjda med 

den senaste resan uppnår satta riktvärden. 

Ja, målet 

uppfylls 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar till 

social inkludering  

Svårbedömt då utredning om begreppet social inkludering inte 

genomfördes. Resultatet påverkas av utfallet av 

kollektivtrafikbarometern där 4 av 5 indikatorer för att mäta 

kundnöjdhet understiger målvärden. 

Nej, målet 

uppfylls inte 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 

kollektivtrafiken för 

personer med 

funktionsnedsättning  

Tekniska förbättringar har införts under året som innebär att de 

digitala hållplatsskyltar kan ge realtidsinformation. Införandet sker 

med början i Sundsvall och Örnsköldsvik. Det saknas sammanställda 

värden om andelen bussar med audiellt och visuellt utrop. 

 

Nej, målet 

uppfylls inte 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt öka 

resandet i prioriterade 

stråk 

Resandet i prioriterade stråk har ökat med 1,25%. Ja, målet 

uppfylls 

Tillväxt Vi ska öka antalet 

resmöjligheter genom 

samverkan och innovation 

Inte nått någon biljettsamverkan med SJ. Arbete med gemensamt 

biljett,- och betalsystem pågår med övriga norrlandslänen, samt 

pågående arbete att skapa nationellt biljettsystem. Test av tekniken 

för digitalt företagskort pågår. Alla bussar i linjetrafik har optiska 

läsare. Antal digitala produkter i Din Turs utbud har inte ökat.  

Nej, målet 

uppfylls inte 

Medarbetare Målen är välkända för 

våra medarbetare  

Målet medarbetare som känner till myndighetens mål bedöms som 

uppfyllt. Inget utfall på övriga indikatorer under 2019.   

Ja, målet 

uppfylls 
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Medarbetare Medarbetarna har rätt 

förutsättningar att möta de 

förväntningar som ställs 

på verksamheten 

Sjuktalen har minskat, uttag av friskvårdstimmen har ökat dock utan 

att nå riktvärde. Färre använder friskvårdsbidrag. Inget värde för 

medarbetarindex då ingen medarbetarenkät genomfördes 2019. 

Nej, målet 

uppfylls inte 

Ekonomisk analys 

Årets resultat 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr.  

Främsta orsaken till ökade nettokostnader är indexförändring vilken genererar ökade kostnader med 

13,3 mnkr. Indexutveckling har de senaste åren varit relativt låg vilket också gynnat 

kommunalförbundet men under 2018 har index ökat. Ytterligare orsaker till ökade nettokostnader är 

högre kostnader för resandeincitament än föregående år med 2,4 mnkr.  

Kostnaderna för tågtrafiken har ökat med 7,3 mnkr mellan åren. Särskild persontrafik har högre 

kostnader än föregående år motsvarande 4,3 mnkr och främst orsaken till avvikelsen är högre 

kostnader för sjukresor. Det som också påverkar nettokostnaderna är minskade intäkter för skolkort 

med 2,1 mnkr.  

Avskrivningskostnader uppgick till 2,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än föregående år.  

Kommunerna har sedan 2016 möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet 

och får då bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris. 

Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med 

som en intäkt för kommunalförbundet och redovisas så som medlemsbidraget. Kommunala 

biljettsubventioner är 37,5 mnkr högre än föregående år, vilket beror på att flera kommuner införde 

subventionerade kommunkort vid halvårsskiftet 2018, vilket ger en helårseffekt för 2019. 

Härnösands kommun införde tre subventionerade produkter. Dels en produkt för vuxna och en för 

seniorer där resenären betalar 50 kr och kommunen betalar 1 505 kr respektive 1 116 kr och dels ett 

barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen betalar hela kortets värde på 778 kr. 

Sundsvalls kommun införde ett barnkort där resenären betalar 100 kr och kommunen 779 kr och 

Timrå kommun införde ett barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen står för 571 kr. 

Inför hösten 2019 avvecklade Timrå kommun sitt barnkort.  

Årets medlemsbidrag uppgår till 383,6 mnkr och i jämförelse med föregående år har medlemsbidraget 

minskat med 2,4 mnkr. Den finansiella intäkten för 2018 är en utdelning från det helägda dotterbolaget 

Bussgods i Västernorrland med 1,7 mnkr. 

Belopp, mnkr Utfall 2019 Utfall 2018 
Förändring 
2019-2018 

Förändring 
(%) 

Verksamhetens intäkter 135,3 143,5 -8,2 -6% 

Verksamhetens kostnader -697,5 -670,8 -26,7 4% 

Avskrivningar -2,6 -4,1 1,5 -36% 

Verksamhetens nettokostnad -564,8 -531,4 -33,4 6% 

Kommunala biljettsubventioner 181,1 143,6 37,5 26% 

Medlemsbidrag 383,6 386,1 -2,4 -1% 

Verksamhetens resultat -0,1 -1,7 1,6 -94% 

Finansiella intäkter 0,1 1,7 -1,6 -94% 

Finansiella kostnader  0 0 0 - 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 - 

Extraordinära poster 0 0 0 - 

Årets resultat 0 0 0 - 
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Budgetföljsamhet 

Vid en jämförelse med budget är avvikelsen för verksamhetens nettokostnad 7,5 mnkr motsvarande 

en procent. Budgetavvikelsen beror främst på lägre intäkter än vad som budgeterats. Budgetavvikelsen 

för verksamhetens intäkter uppgår till 5,6 mnkr, vilket motsvarar fyra procent lägre intäkter än budget.  

Främsta orsaken är lägre biljettintäkter på grund av införandet av de subventionerade produkterna i 

fyra av länets kommuner. Det har varit vissa svårigheter att budgetera effekten på biljettintäkter med 

hänsyn till införandet av de kommunala biljettsubventionerna.  

Kostnaderna uppgår till 697,5 mnkr och ligger 3,1 mnkr högre än budget. 

Avskrivningskostnader består till största del av avskrivning för nio bussar som anskaffades i juni 2014 

i samband med trafikstart för nytt avtal. Kostnaderna är budgeterade för helåret 2019 men bussarna är 

färdigavskrivna under juni vilket medför lägre kostnader om 1,6 mnkr. Avskrivningskostnader för 

optiska läsare är 0,8 mnkr lägre än vad som budgeterats. Den totala budgetavvikelsen uppgår till 1,2 

mnkr.  

Kommunal biljettsubvention är 17,2 mnkr högre än budget, motsvarande tio procent. Periodens 

medlemsbidrag är 9,7 mnkr lägre än budget.  

 

 

 

 

 

Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2019 

uppgår likviditeten till 92 procent och ligger på samma nivå som föregående år. Ett riktvärde är att 

kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet uppgår till 19.1 mnkr. Det negativa 

rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga 

skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet uppgår till 0,6 procent, jämfört med 

föregående år har soliditeten ökat med 0,1 procentenheter. Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är 

oförändrat de fem senaste åren.  

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Verksamhetens intäkter har minskat med 6 procent, vilket motsvarar 8,3 mnkr. En av orsakerna till 

förändringen är bidraget från Trafikverket för att realisera sommarlovskortet. Kommunalförbundet 

har även fått ökade intäkter i form av EU-bidrag. Omförhandlade och nya avtal för att utföra 

kundtjänst bidrar till ökade intäkter. 

Belopp, mnkr Utfall  Budget 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 135,3 140,9 -5,6 -4% 

Verksamhetens kostnader -697,5 -694,4 -3,2 0% 

Avskrivningar -2,6 -3,8 1,2 31% 

Verksamhetens nettokostnad -564,8 -557,3 -7,6 -1% 

Kommunala biljettsubventioner 181,1 163,9 17,2 10% 

Medlemsbidrag 383,6 393,3 -9,7 -2% 

Verksamhetens resultat -0,1 0 -0,1 - 

Finansiella intäkter 0,1 0 0,1 - 

Finansiella kostnader 0 0 

 
0 - 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 - 

Extraordinära poster 0 0 0 - 

Årets resultat 0 0 0 - 

Resultat och kapacitet 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Likviditet (%) 92 92 89 89 82 59 

Rörelsekapital, mnkr -19,1 -24,4 -25,8 -26,8 -34,5 -42,5 

Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 

Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 
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Trafikkostnaderna för den linjelagda busstrafiken har ökat med 14,4 mnkr till 457,8 mnkr mellan 

åren. Avskrivningarna har minskat 36 procent mellan åren. 

 

Balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 

underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 

ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 

kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 

fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 

resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 135,3 mnkr, och är 5,6 mnkr lägre än budget. Den främsta 

orsaken till budgetavvikelsen beror på lägre biljettintäkter än vad som budgeterats. De budgeterade 

biljettintäkterna uppgår till 98,5 mnkr, medan utfallet visar biljettintäkter för totalt 93,7 mnkr. En 

bidragande orsak är att fyra av länets kommuner har subventionerade produkter. Tre av kommunerna 

införde subventionerade produkter i samband med budgetbeslutet för 2019. Detta medförde 

svårigheter att budgetera effekten på biljettintäkter. 

Intäkter från kundservice och anropsstyrd trafik avser de uppdragsavtal som 

Kollektivtrafikmyndigheten har slutit med trafikbolag i andra län för tjänster gällande 

kundservicesamtal samt trafikbeställningar av särskild persontrafik. Intäkterna är i paritet med budget. 

Skolkortsintäkterna uppgår till 17,7 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 19,6 mnkr. Det 

motsvarar en budgetavvikelse på 1,9 mnkr lägre intäkter. En orsak är de subventionerade barnkorten i 

Timrå, Härnösand och Sundsvall som delvis ersätter skolkorten. 

Intäkter från Resplus är 0,9 mnkr högre än budget, och uppgår till 3,5 mnkr för 2019. Den positiva 

budgetavvikelsen beror på ett ökat resande i länet.  

Intäkter från Tillväxtverket för det EU-finansierade projektet Koll 2020 uppgår till 3,7 mnkr, vilket 

kan jämföras med budgeten på 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 1,2 mnkr. Kostnaderna i 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
(förändring i %) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Verksamhetens intäkter -5,8 2,1 -2,2 -2,9 4,6 6,2 

Verksamhetens kostnader 4,0 6,6 5,9 3,0 3,6 4,3 

Avskrivningar -36,0 2,5 -50,8 1,3 19,2 31,5 

Verksamhetens nettokostnad  6,0 7,9 7,5 4,9 3,5 4,1 

Balanskravsutredning (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1  -1,1 

Vissa realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,1 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat efter 

balanskravsjusteringar 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

1,1 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 
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projektet har varit högre än budget för perioden. Det beror främst på att delprojektet Innovativ 

kollektivtrafik på landsbygd med världsarvsbussen finansieras genom Kommunalförbundet som har 

avtal med Trafikföretaget som kör bussen. Detta beslut togs efter att budget 2019 fastställts. 

Myndighetens medfinansiering i projektet minskade från 25 procent till 20 procent under året, vilket 

påverkar intäkterna positivt. 

Vid en jämförelse med föregående år har verksamhetens totala intäkter minskat med 8,2 mnkr, 

motsvarande 6 procent. En förklaring till intäktsminskningen mellan åren är införandet av de 

subventionerade produkterna i Härnösand och Sundvall, vilket minskar biljettintäkterna. Ytterligare 

en förklaring är det bidrag från Trafikverket som finansierade sommarlovskortet 2018, vilket uppgick 

till 3,7 mnkr. Under 2019 har ingen sådan satsning gjorts i myndigheten.  

Intäkterna för skolkort har minskat med 2,1 mnkr från föregående år vilket motsvarar tio procent. En 

bidragande orsak är det helt subventionerade barnkortet i Härnösand som infördes sommaren 2018 

och delvis ersätter skolkorten, vilket får en helårseffekt på 2019. 

Intäkterna för reklam på buss har minskat med 0,2 mnkr mellan åren, vilket beror på att den rörliga 

ersättningen uteblev 2019 till följd av svag marknad. 

Övertagande av färdtjänsthandläggningen för Timrå kommun och nytt avtal om färdtjänstsamordning 

med Sollefteå kommun bidrar till högre intäkter om totalt 0,5 mnkr i jämförelse med förgående år. 

Inför 2019 infördes en avgift för biljettämne, samtidigt som den befintliga avgiften för kortämne 

höjdes. Detta genererade intäkter om 0,4 mnkr, och är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med 2018.  

Intäkterna från tågtrafiken har ökat med 1,4 mnkr mellan åren, motsvarande 20 procent. Ett mer 

frekvent resande med tåg kan konstaterats under 2019 jämfört med 2018. 

  

Verksamhetens intäkter, mnkr Utfall Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  
2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Biljettintäkter busstrafik 93,7 98,5 -4,8 -5% 99,9 -6,3 -6% 

Intäkter skolkort 17,7 19,6 -1,9 -10% 19,8 -2,1 -10% 

Intäkter tågtrafik 8,2 9,0 -0,8 -9% 6,8 1,4 20% 

Bidrag, Samverkande system 3,2 3,4 -0,2 -6% 3,5 -0,3 -9% 

Bidrag, sommarlovskortet 0,0 0,0 0,0 0% 3,7 -3,7 -100% 

Resplusintäkter 3,5 2,6 0,9 35% 2,8 0,7 25% 

EU-bidrag projekt Koll 2020 3,7 2,5 1,2 48% 2,3 1,4 60% 

Kundservice och 

anropsstyrdtrafik 
1,5 1,4 0,1 7% 1,4 0,1 7% 

Reklam på buss 0,6 0,8 -0,2 -25% 0,8 -0,2 -25% 

Bussgodsintäkter 0,5 0,8 -0,3 -37,5% 0,3 0,2 67% 

Färdtjänsthandläggning 1,3 1,3 0,0 0% 0,7 0,4 57% 

Persontransporter 0,6 0,4 0,2 50% 0,6 0,0 0% 

Avgift för kortämne 0,4 0,2 0,2 100% 0,0 0,3 100% 

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,2 0,2 0,0 0% 0,3 -0,1 -33% 

Övriga intäkter 0,1 0,2 -0,1 -50% 0,4 -0,3 -75% 

Summa  135,3 140,9 -5,5 -4% 143,5 -8,2 -6% 

 

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik 

Biljettintäkter från linjelagd busstrafik fördelas efter den sträcka som resenären åker, till den medlem 

som finansierar linjen. För busslinjer som berör flera medlemmar fördelas intäkten utifrån vilken 

medlem som finansierar den aktuella linjen, eller hur lång sträcka resenären har färdats inom respektive 

medlems sträcka. §  
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De totala biljettintäkterna uppgår till 93,7 mnkr, vilket är 4,8 mnkr lägre än budget. För kommunerna 

Timrå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå är biljettintäkterna högre än budget för perioden. För 

Sundsvalls kommun är biljettintäkterna 4,5 mnkr lägre än budget, och uppgår till 51,2 mnkr. För 

Region Västernorrland uppgår biljettintäkterna till 19,2 mnkr, jämfört med budgeten på 21,5 mnkr. 

Även i kommunerna Ånge och Kramfors är intäkterna lägre är budget för perioden. 

De två största procentuella budgetavvikelserna hör till två av kommunerna med subventionerade 

produkter, Härnösand och Timrå. I Härnösands kommun betalar vuxna och seniorer 50 kronor för ett 

periodkort, och barn reser avgiftsfritt. Timrå kommun införde det helt subventionerade barnkortet inför 

hösten 2018, och avvecklade kortet inför hösten 2019. Avvecklandet av kortet var inte känt vid budget 

2019, vilket förklarar avvikelsen på 1,7 mnkr i lägre skolkortsintäkter. Införandet av subventionerade 

kommunala produkter påverkar även biljettintäkterna för Region Västernorrland. 

I Sundsvalls kommun infördes det subventionerade barnkortet inför hösten 2018, där kunden betalar 

100 kronor, vilket får en helårseffekt för 2019. Det påverkar biljettintäkterna som är 2,8 mnkr lägre än 

föregående år. 

Vid en jämförelse med föregående år har samtliga medlemmar minskat sina biljettintäkter, med 

undantag för en kommun. I Örnsköldsviks kommun har resandet ökat både bland barn och vuxna. 

Biljettintäkterna är 0,1 mnkr högre än föregående år. En bidragande orsak till ökade biljettintäkter är 

den förändring av linjenätet i tätorten som genomfördes i december 2017, kombinerat med ett ökat 

turutbud som infördes i december 2018. 

Den medlem med störst förändring mellan åren i minskade biljettintäkter är Härnösand. De 

subventionerade produkterna infördes i kommunen under hösten 2018, vilket nu får en helårseffekt för 

2019 där förändringen mellan åren visar på en minskning med 1,7 mnkr, motsvarande 185 procent.  

För samtliga medlemmar har biljettintäkterna minskat från landsbygdstrafiken, vilket även syns i 

resandeutvecklingen. Biljettintäkterna från tätortstrafiken i Sollefteå har ökat mellan åren, med 16 

procent.   

 

Biljettintäkter per medlem (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  
2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Härnösand 0,9  0,3 0,6 218% 2,7 -1,7 -65% 

Kramfors 1,5 2,3 -0,8 -34% 1,7 -0,2 -9% 

Sollefteå 2,6 2,5 0,2 7% 2,6 0,0 -1% 

Sundsvall 51,2 55,8 -4,5 -8% 54,0 -2,8 -5% 

Timrå 3,3 2,2 1,1 52% 3,5 -0,2 -6% 

Ånge 0,3 0,4 -0,1 -21% 0,4 -0,1 -15% 

Örnsköldsvik 14,6 13,6 0,9 7% 14,5 0,1 0% 

Region Västernorrland 19,2 21,5 -2,3 -11% 20,6 -1,3 -6% 

Summa intäkter  93,7 98,5 -4,8 -5% 99,9 -6,3 -6% 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader för året uppgår till 697,5 mnkr och budget uppgår till 694,4 mnkr. Kostnaden 

för linjelagd busstrafik uppgår till 457,8  mnkr och är i paritet med budgeterade kostnader.  

För den särskilda persontrafiken som består av sjukresor och färdtjänstresor uppgår kostnaderna till 

114,7 mnkr. I jämförelse med budget om 107,5 mnkr är kostnaderna 7,3 mnkr högre än budget. Det 

beror på högre kostnader för sjukresor samt högre index än vad som budgeterats. 

Kostnaden för tågtrafik är 1,0 mnkr lägre än budget och det beror på att kostnaden för biljettgiltighet 

är lägre än vad som budgeterats. Kostnaderna för stationsavgifterna är 0,6 mnkr lägre än budget, vilket 

är en följd av att kostnaden för första kvartalet 2019 inte periodiserades på rätt period utan ingår i 

utfallet 2018. 

I bankkostnader ingår provision till de försäljningsställen som säljer Din Turs produkter, den uppgår 

förnärvarande till nio procent av försäljningssumman.  Övriga delar som också ingår i bankkostnader 

är bland annat avgifter för bank- och plusgiro, avgifter för värdehantering, servicebox samt olika 

transaktionsavgifter för betalning, till exempel biljettköp via app, swish eller med kreditkort via 

hemsidan. Bankkostnaderna är i paritet med budget och dessa kostnader fördelas på alla medlemmar 

utifrån andel av totala biljettintäkter. 

Biljettsamverkan X-trafik är kostnader för att Din Turs resenärer får möjlighet att resa med Xtrafiks 

tåg och bussar. Ett nytt samverkansavtal med Xtrafik tecknades i december 2018 och sträcker sig till 

och med 2020. Biljettsamverkan och ökade pendlingsmöjligheter ger goda förutsättningar för fortsatt 

god utveckling av arbetsmarknadsregionen runt Sundsvall. Kostnaden för perioden är 1,5 mnkr och är 

i nivå med budgeterade kostnader. 

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår till 1,9 mnkr och är 0,7 mnkr lägre än budget. Den 

främsta orsaken till avvikelsen är att kostnader har budgeterats för Sundsvalls kommun men eftersom 

de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet. Kompletteringstrafik 

är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med buss beroende på 

resandeunderlag och vägar. Den kan vara anropsstyrd eller linjelagd. I länet är den till största del 

anropsstyrd och beställs genom Din Tur kundcenter. Vad gäller den linjelagda kompletteringstrafiken 

har vi förnärvarande fyra linjelagd kompletteringstrafik med mindre fordon.  

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 26,7 mnkr. Den största förändringen mellan åren 

är ökade kostnader för den linjelagda busstrafiken där avtalsenlig indexreglering är den främsta 

orsaken till ökningen. Kostnadsökningen för tågtrafiken med 7,3 mnkr beror till största del på ökade 

driftkostnader till Norrtåg AB.  

 

Verksamhetens kostnader (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  
2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 
Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning -457,8 -457,3 -0,5 0% -443,3 -14,4 3% 

Särskild persontrafik inkl miljöincitament -114,7 -107,5 -7,3 7% -110,4 -4,3 4% 

Tågtrafik inkl biljettgiltighet -55,9 -56,9 1,0 -2% -48,5 -7,3 15% 

Administrativa kostnader -59,1 -61,6 2,6 -4% -58,1 -1,0 2% 

Bankkostnad inkl försäljningsprovision -4,4 -4,4 0,1 -1% -4,6 0,2 -5% 

Stationsavgifter -1,4 -2,0 0,6 -29% -2,4 1,0 -42% 

Biljettsamverkan Xtrafik -1,5 -1,5 0,0 0% -1,0 -0,5 50% 

Kompletteringstrafik -1,9 -2,6 0,7 -26% -2,0 0,0 -1% 

Realtid, drift och underhåll  -0,9 -0,5 -0,3 61% -0,4 -0,5 110% 

Summa verksamhetens kostnader -697,5 -694,4 -3,2 0% -670,8 -26,7 4% 

Linjelagd busstrafik 

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 457,8 mnkr i jämförelse med budget om 457,3 

mnkr med en högre kostnad  med 0,5 mnkr. Trafikkostnaderna är 4,3 mnkr lägre än budgeterat. Det 

beror främst på en utökad trafikbudget inför 2019 som inte har verkställts samt att centrumlinjen i 

Härnösand är avvecklad från och med juni 2019, men budgeterad för helår. 
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Fem trafikområden har ett så kallat incitamentsavtal med en fast och en rörlig del där den rörliga delen 

påverkas av antal resande. Resandeutvecklingen i förhållande till basåret 2015  är 32,41 procent för  

2019, vilket genererar en kostnad 16,2 mnkr vilket är 5,6 mnkr högre i jämförelse med budget 10,6 

mnkr.  

Utfallet 2018 uppgick till 13,3 mnkr vilket visar att budget 2019, baserad på utfallet 2017 var för låg, 

då prognos för de subventionerade produkter som infördes i kommunerna Timrå, Härnösand och 

Sundsvall under andra halvåret 2018 inte ingick. Även den utökade trafiken i Örnsköldsviks kommun 

för 2019, påverkar utfallet av resandeutvecklingen. 

 

 

Diagram: Resandeutvecklingen de fem trafikområden med resandeincitamentsavtal 2016 - 2019 med basår 2015. 

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd 

trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras 

tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både 

i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad 

förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för 

förstärkningstrafiken är 2,4 mnkr lägre än budgeterad. Det beror främst på ett mindre behov av 

förstärkningstrafik i Sundsvalls tätort än befarat efter införandet av barnkort. För övriga trafikområden 

ligger utfallet i samma nivå som budget. 

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 14,4 mnkr. Den minskning av trafikkostnader 

med 1,2 mnkr i lägre utfall, hänför sig främst till trafikförändringen med indragen helgtrafik på linje 

50 och tillhörande matartrafik på linje 202 samt att centrumlinjen i Härnösand upphörde från och med 

juni 2019.  

Den största avvikelsen med 13,3 mnkr hänför sig kostnader för indexutvecklingen. 

Resandeutvecklingen ger en ökad kostnad med 2,4 mnkr för de trafikområdena med 

resandeincitamentsavtal jämfört med utfallet 2018.    

 

 

Trafikkostnader (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall   
2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -377,3 -381,6 4,3 -1% -378,5 1,2 0% 

Index -59,1 -57,5 -1,6 3% -45,8 -13,3 29% 

Resandeincitament -16,2 -10,6 -5,6 53% -13,8 -2,4 18% 

Miljöincitament -1,2 -1,2 0,0 -4% -1,2 0,0 -4% 
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Förstärkningstrafik -4,0 -6,4 2,4 -37% -4 0,0 1% 

Summa -457,8 -457,3 -0,5 0% -443,3 -14,4 3% 

Index  

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 

årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 

KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för 

hydrerad vegetabilisk olja) samt alternativt PPI (oljeprisindex).   

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2019 

är indexuppräkningen femton procent i snitt.  

För samtliga trafikavtal blev utfallet 59,1 mnkr av trafikkostnad 394,4 Det sammanlagda snittindexet 

för 2019 är 15,0 procent i utfall jämfört med budget. Utfallet 59,1 mnkr är 1,6 mnkr högre än budget 

57,5 mnkr.  

Trafikavtal med trafikstart juni 2014 har 15% i budget. För den indexkorg som till största del regleras 

utifrån tätortstrafiken uppgår snittindex tom december 2019 från trafikstart juni 2014 till 14,3 procent. 

Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår index till 15,9 

procent.  

För trafikavtal linje 40 som trafikerar Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund med trafikstart augusti 2012, 

var utfallet 16,4% och budget 18%. Linje 50 som trafikerar Örnsköldsvik-Härnösand med trafikstart 

december 2016, var utfallet 14,9% och budget nio procent.  

Kostnaden för index är 59,1 mnkr vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden uppgick till 

45,8 mnkr. Det är en ökning med 13,4 mnkr.  

Motsvarande period föregående år var utfallet av snittindex på 11,7 procent. För tätortstrafiken var 

utfallet 10,5% och för landsbygd 13,3 procent. Linje 40 14,0% och för linje 50 11,0%. 

Preliminärt index i december 2019 är för indexkorg tätortstrafik 15,4%, för landsbygd 17,4%, linje 40 

18,2% samt för linje 50 16,5%. 

 

Diagram: Indexutveckling per månad 2015 -2019 tom december 2019 

Region Västernorrland 

Den totala trafikkostnaden för Region Västernorrland uppgår till 81,7 mnkr för perioden. Det är i 

samma nivå som budget. Störst avvikelse återfinns under grundavtalade trafikkostnader där avvikelsen 

är 1,5 mnkr i lägre kostnad än budget. Det beror bland annat på att regionen har en lägre andel av 

produktionskilometer inom trafikområde 045 Sollefteå landsbygd och inom trafikområde O17/21 

Njurunda - Timrå än vad som är budgeterat. Inom trafikområde O20 Ådalen och S6 linje 50 har 

effekten av trafikåtgärder med neddragning av trafik bidragit till ett lägre utfall. 
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Kostnaden för resandeincitament finns inom trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 

201 mellan Sundsvall och Härnösand. Resandet i dessa områden har under de senaste åren varit högre 

än basåret 2015. Utfallet inom område O17/21 Njurunda - Timrå är 0,3 mnkr högre och för linje 201 

0,3 mnkr då ingen budget var lagd 2019. Tidigare har det inte budgeterats för några kostnader för 

resandeincitament på linje 201 eftersom resandeutvecklingen var negativ tidigare år.  

Förstärkningskostnader för 2019 uppgår till 0,8 mnkr för perioden. Det är 0,2 mnkr högre än budget 

och avser utökat behov i trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 201 mellan Sundsvall 

och Härnösand än budgeterat. 

Jämfört med föregående år är de totala trafikkostnaderna 0,8 mnkr lägre 2019. Effekten för 

trafikförändringarna uppgår till 2,1 mnkr vid en jämförelse mellan åren, främst till följd av en 

besparing 1,1 mnkr på indragen helgtrafik för linje 50 med påverkan på trafikområde O20 Ådalen och 

en förändrad andel av produktionskilometer inom O45 Sollefteå landsbygd och O23 Ånge. En 

trafikförändring på linje 40 gav 0,2 mnkr och på linje 201 gav 0,2 mnkr i lägre kostnader. 

 

Index har ett högre utfall med 2,7 mnkr. 

 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -68,8 -70,0 -1,2 -2% -70,6 -1,8 -3% 

 Index -11,0 -10,4 0,5 5% -8,9 2,1 23% 

Resandeincitament -1,1 -0,4 0,7 63% -1,1 0,0 -2% 

Miljöincitament -0,4 -0,4 0,0 -11% -0,4 0,0 -11% 

 Förstärkningstrafik -0,8 -0,6 0,2 29% -1,1 -0,3 -28% 

Summa -82,0 -81,7 0,3 0% -82,1 -0,1 0% 

 

Kramfors kommun 

I samband med avstämning av produktionskilometer 2019, har andelen för trafikområde O20 Ådalen 

ökat för Kramfors, varför en högre kostnad belastar utfallet för 2019.  

Inom trafikområde O2 Höga Kusten har det inte varit något behov av förstärkningstrafik och inget 

utfall redovisas.  

Jämfört med utfall föregående år är det högre utfallet för 2019 hänförbart till den utökade andelen av 

produktionskilometerna för trafikområde O20 Ådalen. 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -16,9 -16,7 0,2 1% 16,7 0,2 1% 

 Index -2,7 -2,5 0,2 6% -2,0 0,7 35% 

Resandeincitament 0 0,0 0,0 0% 0,0 0 0% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -1% -0,1 0 0% 

 Förstärkningstrafik 0 -0,1 -0,1 -496% -0,1 0 -69% 

Summa -19,7 -19,5 0,2 1% 19,0 0,8 4% 

Sollefteå kommun 

Andelen trafikkilometer har omfördelats mellan O3 Sollefteå tätort samt O45 Sollefteå landsort under 

2019 vilket medför att utfallet är 0,3 mnkr lägre än budget för perioden som baserades på andelen 

trafikkilometer 2018. I övrigt är utfallet i paritet med budget.  

Vid en jämförelse med föregående år, har andelen trafikkilometer minskat för både O3 Sollefteå tätort 

samt O45 Sollefteå landsort 2019 vilket medför att utfallet är 0,1 mnkr lägre än 2018. Även 

förstärkningskostnaderna är 0,2 mnkr lägre än föregående år. För index är utfallet 0,6 mnkr högre än 

2018. 
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Trafikkostnader, (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikels

e (%) 
Utfall  2018 

Förändri
ng 2019-

2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -14,8 -15,2 -0,3 -2% -14,9 -0,1 -1% 

Index -2,4 -2,3 0,1 5% -1,8 0,6 34% 

Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0 0% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 1% -0,1 0 -2% 

Förstärkningstrafik -0,1 -0,2 -0,1 -80% -0,3 -0,2 -67% 

Summa -17,4 -17,7 -0,3 -2% -17,2 0,3 2% 

Örnsköldsviks kommun 

För Örnsköldsviks kommun är utfallet av de totala trafikkostnaderna 1,1 mnkr högre än budget. 

För det resandeincitamentavtal inom trafikområde O6 Örnsköldsviks tätort, har resandet fortsatt vara 

högre än basåret 2015, vilket ger 1,1 mnkr i högre kostnader. Effekten är till följd av det införda 

ungdomskortet från och med andra halvåret 2016. 

Förstärkningskostnader är 0,7 mnkr lägre än budget 2019 till följd av den linjeomläggning som 

genomförts inom Örnsköldsviks tätort. 

Jämfört med 2018 är utfallet av trafikkostnader 0,7 mnkr högre och förstärkningskostnaden 0,4 mnkr 

lägre 2019 till följd av den beslutade linjeomläggningen och utökning av trafik inom trafikområde O6 

Örnsköldsviks tätort. För linje 401 innebär förtätade turer ett minskat behov av förstärkningstrafik. 

För index är utfallet 3,6 mnkr högre än 2018. 

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -67,9 -68,1 -0,2 0% -67,2 0,7 1% 

Index -11,2 -10,3 1,0 9% -7,6 3,6 48% 

Resandeincitament -5,9 -4,8 1,1 18% -5,8 0,1 1% 

Miljöincitament -0,3 -0,3 0,0 -1% -0,3 0,0 0% 

Förstärkningstrafik -0,5 -1,2 -0,7 -137% -0,9 -0,4 -41% 

Summa -85,8 -84,7 1,1 1% -81,9 4,0 5% 

Härnösands kommun 

Härnösands kommun införde under 2018 subventionerade produkter för alla ålderskategorier. Detta 

medförde att det budgeterades för högre avtalskostnader, ett extra fordon samt högre trafikkostnader. 

I trafikområde O22 Härnösands landsbygd utökades budgeten med 1,3 mnkr och inom trafikområde 

O10 Härnösands tätort utökades budgeten med 0,8 mnkr inför 2019. Behovet av dessa budgeterade 

kostnader har uteblivit varför utfallet är 2,0 mnkr lägre än budget 2019. Från och med juni i år är 

centrumlinjen avvecklad. I övrigt är utfallet i paritet med budget. 

Vid en jämförelse med utfall 2018 är kostnaderna 0,9 mnkr högre, vilket härrör från index. 

 

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -25,0 -27,2 -2,2 -9% -25,0 0,0 0% 

Index -3,9 -3,8 0,2 4% -3,0 0,9 31% 

 Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Miljöincitament -0,2 -0,2 0,0 3% -0,2 0,0 -3% 

Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 -17% 0,0 0,0 -69% 

Summa -29,1 -31,1 -2,0 -7% -28,2 0,9 3% 

Timrå kommun 

Utfallet för perioden är 0,9 mnkr högre än budget 2019. Trafikkostnaden är 0,1 mnkr högre än budget, 

till följd av en förändrad andel av trafik inom trafikområde O17/21 Timrå/Njurunda.  
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Kostnader för resandeincitament berör trafikområdet O17/21 Timrå/Njurunda. Resandet i området är 

fortsatt högre än basåret 2015, med 0,6 mnkr i högre kostnad än budget. Införandet av barnkortet 2018, 

har bidragit till kostnadsökningen 2019. 

Inom trafikområde O17/21 Njurunda – Timrå är förstärkningstrafiken 0,3 mnkr högre än budget, till 

följd av avstängningen av bron i Bergeforsen 

Jämfört med föregående år är det totala utfallet 2019 1,8 mnkr högre än 2018 och härrör från dels med 

0,3 mnkr i högre trafikkostnad till följd av avstängningen av bron i Bergeforsen. Index är 0,9 mnkr 

högre och för Resandeincitament 0,5 mnkr högre. Effekten av det borttagna barnkortet från och med 

hösten 2019 kommer ge full effekt först under 2020. 

 

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  
2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -17,5 -17,4 0,1 0% -17,2 0,3 2% 

Index -2,7 -2,7 0,0 2% -1,8 0,9 52% 

Resandeincitament -1,1 -0,6 0,6 50% -0,6 0,5 86% 

Miljöincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0 0%% 

Förstärkningstrafik -0,8 -0,6 0,3 32% -0,7 0,1 18% 

Summa -22,1 -21,2 0,9 4% -20,3 1,8 9% 

Sundsvalls kommun 

De totala kostnaderna för Sundsvalls kommun är 0,3 mnkr högre än budget. Själva trafikkostnaden 

uppgår till 158,5 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än budget. För trafikområde O16 är utfallet 0,6 mnkr 

lägre än budget, till följd av att utökad trafik ej verkställts.  

Resandeincitament berör trafikområdena Timrå-Njurunda, Sundsvall-Matfors samt Sundsvall tätort. 

Resandet i dessa områden är fortsatt högre än basåret 2015, med utfall 8,2 mnkr som är 3,3 mnkr högre 

än budget, till stor del beror på införandet av subventionerade produkter. Budgeterade kostnader för 

2019 är för låga sett till årets första prognos och utfallet 2018 där det endast är halvårseffekt av det 

subventionerade barnkortet.  

Förstärkningskostnaderna är 2,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på att det inom trafikområde 

Sundsvalls tätort budgeterades för högre förstärkningskostnader inför 2019 i och med införandet av 

det subventionerade barnkortet.  Behovet av förstärkningstrafik har uteblivit.  

Jämfört med föregående år är de totala kostnaderna 12,8 mnkr högre och fördelar sig på trafikkostnad 

0,9 mnkr högre till följd av utökad trafik i tätorten. Index är 7,4 mnkr högre än 2018 samt för 

Resandeincitament med 3,9 mnkr i högre kostnad som är en effekt på helår efter införandet av 

subventionerade produkter. 

 

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  
2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -158,8 -159,4 -0,6 0% -157,9 0,9 1% 

Index -23,9 -24,4 -0,5 -2% -16,5 7,4 45% 

Resandeincitament -8,2 -4,8 3,3 41% -4,3 3,9 90% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -3% -0,1 0,0 -8% 

Förstärkningstrafik -1,7 -3,7 -2,0 -113% -1,1 0,7 65% 

Summa -192,7 -192,4 0,3 0% -179,9 12,8 7% 

Ånge kommun 

Tillkommande trafik i trafikområde O23 Ånge inför höstterminen 2019, medför ett utfall om 7,6 mnkr 

vilket är 0,3 mnkr högre än budget. Utfall för index är 0,1 mnkr högre än budget. I övrigt följer utfallet 

budget för 2019. 

Jämfört med utfall föregående år, är utfallet 0,3 mnkr högre 2019, främst till följd av tillkommande 

trafik samt ändrad fördelning av trafikproduktion i trafikområde O23 Ånge. 
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Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall  Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall  2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring  
2019-2018 

(%) 

Trafikkostnad -7,6 -7,3 0,3 3% -7,3 0,3 4% 

Index -1,2 -1,1 0,1 9% -0,9 0,3 35% 

Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 3% -0,1 0,0 4% 

Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Summa -8,9 -8,5 0,4 4% -8,2 0,6 7% 

 

Särskild persontrafik 

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 114,4 mnkr och budgeten uppgår till 107,1 

mnkr. Budgetavvikelsen är 4,7 mnkr, motsvarande en ökning på 6 procent. Största avvikelsen finns 

under Region Västernorrlands sjukresor där kostnaden är 4,7 mnkr högre än budget.  

Antalet sjukresor har minskat med 338 till 187 322 sjukresor totalt under året. En större minskning 

skedde under sista tertialet då sjukresorna minskade med 2 396 jämfört med samma period 

föregående år, vilket motsvarar ca 4 procent. Den nya sjukreseenheten för central 

bedömningsfunktion startade den 2 september vilket kan vara en bidragande anledning till ett 

minskat antal resande.  

Kostnaden för sjukresor uppgår till 76,4 mnkr, vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden 

uppgick till 71,6 mnkr. Det resulterar i en kostnadsökning för regionen på 4,9 mnkr. Den avtalsenliga 

indexjusteringen för den särskilda persontrafiken är budgeterad med en ökning om 2 procent, utfallet 

resulterade i en höjning på 4 procent vilket ger högre kostnader än budgeterat. Det nya trafikavtalet 

för sjukresor i Sollefteå har gett dyrare sjukresor, dels genom ett högre pris samt att resorna inte kan 

samordnas med färdtjänstresorna.  

Kramfors kommun har en budgetavvikelse på 11 procent högre kostnader, vilket motsvarar 1,1 mnkr 

och jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 1,4 mnkr. Antalet resor har ökat med 1180 

till 39 020, den största ökningen består av skolresor med 825, även kostnaderna för 

riksfärdtjänstresor har ökat med ca 0,1 mnkr jämfört med föregående år.  

Kostnaden för Örnsköldsviks kommun är 1,0 mnkr högre än budgeterat och kostnaden är 1,1 mnkr 

högre än jämfört med föregående år. Kostnadsökningen består till största delen av färdtjänstresor där 

antalet resor har ökat med 2 418 jämfört med föregående år, vilket motsvarar en resandeökning med 

6 procent. 

Kostnadsökningen och budgetavvikelsen för Härnösands kommun är 0,4 mnkr högre än tidigare år. 

Resandet har ökat med närmare 9 procent till 33 205, största delen av ökningen består av 

färdtjänstresor som har ökat med 1 587.  

Timrå kommun ligger i paritet med budget och kostnaderna har stigit med 0,1 mnkr vilket delvis kan 

härledas till den årliga indexjusteringen i och med att antalet resor ligger i nivå med föregående år. 

Antalet färdtjänsttillstånd har under året minskat från 788 till 702.     

För Ånge kommun är budgetavvikelsen 0,2 mnkr lägre kostnader. Jämfört med föregående år har 

kostnaderna ökat med 0,4 mnkr vilket motsvarar 13 procent. Antalet resor har ökat med 775 resor, 

vilket motsvarar ca 8 procent. Antalet färdtjänsttillstånd har under året minskat med 25.  

Medlemmar, mnkr Utfall Budget 
Budget-

avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2018 

Avvikelse  
2019-
2018 

Avvikelse  
2019-2018 

(%) 

Region Västernorrland -76,4 -71,4 -4,7 6% -71,6 -4,9 7% 

Ånge kommun -3,3 -3,6 0,2 -6% -3,0 -0,4 13% 

Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 -20% -0,1 0,0 -16% 

Timrå kommun -4,5 -4,5 0,0 1% -4,4 -0,1 3% 

Härnösands kommun -5,5 -5,2 -0,4 7% -5,1 -0,4 9% 
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Kramfors kommun -11,7 -10,5 -1,1 11% -10,3 -1,4 13% 

Sollefteå kommun 0,0 0,0 0,0 - -3,4 3,3 -100% 

Örnsköldsviks kommun -12,8 -11,9 -1,0 8% -11,7 -1,1 10% 

Summa  -114,4 -107,1 -6,9 6% -109,4 -5,0 5% 

Administration 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 51,2 mnkr vilket är 2,7 mnkr lägre än budget om 53,8. 

Jämfört med föregående års utfall med 50,0 mnkr, är kostnaden 1,2 mnkr högre. 

För Personal uppgår nettokostnaden till 29,9 mnkr mot budget 29,1 mnkr. Avvikelsen 0,8 mnkr beror 

främst på vakanta tjänster och sjukskrivning vid Din Tur kundcenter.  

Verksamhet för central bedömningsfunktion har startat upp under andra tertialen och 

initialkostnaderna uppgår till 1,6 mnkr i jämförelse med budget 2,4 mnkr. Budgetavvikelsen beror på 

att kostnaderna budgeterades för hela året. 

Externa kostnader med 5,1 mnkr är i paritet med budget 5,1 mnkr. I externa kostnader ingår bland 

annat lokalhyra, försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter till 

Svensk Kollektivtrafik samt konsultkostnader. Verksamhetens intäkter kommer enbart från 

färdtjänstkort, då beställningarna görs utifrån kommunernas behov över året kan det uppstå en 

differens mellan budget och utfall. Minskat konferensdeltagande påverkar resultatet positivt. 

Övergång till e-faktura har minskat portokostnaderna vilken bedöms minska ytterligare kommande 

år. Konstaterad kundförlust belastar utfallet med 0,5 mnkr.  

Jämfört med utfallet föregående år är nettokostnaden 0,1 mnkr högre. Utfallet för verksamhetens 

intäkter mellan 2018 och 2019 har minskat beroende på att kommunerna beställningar av 

färdtjänstkort har minskat. Utfallet för verksamhetens kostnader är en ökning med 26% från 2018 till 

2019. Ökningen kan direkt härledas till konsultarvode för upphandlingen av SÄKO-trafiken. 

Översyn av kontotillhörighet har utvecklat uppföljningssäkerheten och påverkar jämförelsen mellan 

åren. Årsjämförelsen visar på en god planering och budgetefterlevnad. Ökad kunskap hos 

budgetansvariga och kontoansvariga bidrar till god budgetuppföljning och har möjliggjort 

korrigering under året.  

Kostnaderna för biljettkontroll uppgick till 0,5 mnkr vilket är i paritet med budget. Under året 

tillkom kostnader för utbildning av de kontrollanter Nobina ställt till förfogande. Intäkterna har varit 

högre än budgeterat.  

Kostnaderna för Ekonomienheten uppgår till 0,5 mnkr att jämföra med budget om 1,7 mnkr. 

Budgetavvikelsen beror främst på att det budgeterats för införandet av ett nytt 

intäktsfördelningssystem men detta har ännu inte realiserats. Elektronisk fakturahantering har införts 

för leverantörsfakturor och för kundfakturor. 

Projektet hållbara resor har under 2019 slutredovisats med 0,1 mnkr. 

Kostnaderna för projektet Koll 2020 uppgår till 0,4 mnkr att jämföra med budget om 0,9 mnkr. 

Avvikelsen beror dels på att Myndighetens medfinansiering i projektet minskade från 25 procent till 

20 procent, vilket påverkar intäkterna positivt. Detta beslutades efter att budget 2019 fastställts. Vid 

en jämförelse med föregående år har kostnaderna i projektet ökat med 0,1 mnkr, motsvarande 24 

procent. 

Förbundsdirektionens kostnader uppgår till 0,6 mnkr jämfört med budget 0,3 mnkr vilket är en 

budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Under perioden genomfördes ett internat med den nya 

förbundsdirektionen vilket ej var budgeterat, samt att fler möten har genomförts. Budgeten är minskad 

jämfört med föregående år eftersom antalet ledamöter i förbundsdirektionen minskades inför 2019.  

För Marknad uppgår nettoavvikelsen till 0,4 mnkr i lägre kostnader. Planerade aktiviteter under tredje 

tertialet har utgått. En del kostnader har tagits av projektet Koll2020. I jämförelse med 2018 är utfallet 

i samma nivå. 



 

 

 

 

 

Sid 45 av 65 

Kostnader för Biljettmaskiner uppgår till 5,7 mnkr jämfört med budget 5,3 mnkr, vilket är en 

budgetavvikelse med 0,2 mnkr i högre nettokostnader. Det har skett en omfördelning av kostnader från 

enheten IT och telefoni till Biljettmaskiner, detta för att få en samlad bild av driftskostnaderna som 

härrör till biljettmaskiner. Abonnemangskostnader, drift- samt kostnader för serviceavtal, har en högre 

kostnadsutveckling än budgeterat till följd av en åldrad biljettmaskinpark. Ett utökat underhållsavtal 

med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnader jämfört med tidigare 

år och budget. En anpassning har inletts för att möta tillkommande EU-krav. Kostnader för GPRS 

gällande realtid har överflyttats till kostnadsbärare Realtid. Jämfört med föregående år är 

nettokostnaden 0,3 mnkr lägre än utfallet 2018. 

IT och telefoni redovisar 7,2 mnkr i kostnader mot budget 8,5 mnkr, vilket är 1,3 mnkr i lägre 

kostnader. Det beror på att det budgeterats dels för systemutveckling av trafiksamordningssystemet 

SAM 3001 vilket inte kommer att genomföras och dels för systemutveckling av telefoni där 

kostnaderna är lägre än vad som beräknats. Behov av konsultstöd i samband med tidtabellskifte för 

2019 har uteblivit till följd av att den handlingsplan som upprättades inför 2019 har bearbetats och 

bland annat har arbetet med att säkerställa intern drift slagit väl ut. 

Jämfört med föregående år är nettokostnaden 1,4 mnkr lägre än utfallet 2018. Främst till följd av 

minskat behov av konsultstöd då översyn av rutiner och dokumentation följts upp under året. 

 

Verksamhet, mnkr 

Utfall  Budget  

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

% 

Netto-
kostnad 

2018 Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad 

Personalkostnader 2,9 -32,8 -29,9 2,9 -32,0 -29,1 0,8 -3% -28,6 

Central 

bedömningsfunktion 
0,0 -1,6 -1,6 0,0 -2,4 -2,4 -0,8 47% 0 

Externa kostnader 0,1 -4,9 -4,8 0,1 -4,9 -4,8 0,0 0% -4,7 

Biljettkontroll 0,2 -0,7 -0,5 0,1 -0,6 -0,5 0,0 -1% -0,6 

Ekonomienhet 0,0 -0,5 -0,5 0 -2,2 -2,2 -1,7 356% 0,0 

Hållbara resor 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -100% -0,3 

Koll 2020 3,7 -3,4 0,3 2,5 -1,9 0,6 0,3 102% 0,1 

Förbundsdirektion 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,4 -0,4 0,6 -58% -0,8 

Utvecklingsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 4355% -0,1 

Hållplatsarbete 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0% -0,1 

Marknad 0,6 -1,0 -0,4 0,8 -1,6 -0,8 -0,4 116% -0,4 

Biljettmaskiner 0,3 -6,0 -5,6 0,2 -5,6 -5,4 0,2 -4% -5,9 

IT och telefon 0,0 -7,2 -7,2 0,0 -8,5 -8,5 -1,3 19% -8,5 

Summa 7,8 -59,1 -51,2 6,6 -60,5 -53,8 -2,7 7% -50,0 

 

Avskrivningar 

De totala avskrivningskostnaderna för optiska läsare i projektet Koll 2020 budgeterades till 1,5 mnkr. 

Kostnaderna uppgick till 0,7 mnkr för 2019, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,8 mnkr. I budget 

är inte avskrivningskostnaderna periodiserade på tre år, vilket förklarar avvikelsen.  

De nio bussar som skrivits av under fem år är färdigavskrivna under juni 2019. Avskrivningskostnader 

är budgeterade för hela året 2019 därav budgetavvikelsen på 1,6 mnkr. 

Avskrivning, mnkr 
Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Budget-
avvikelse 

Budget- 
avvikelse 

% 

Netto 
kostnad 

2018 

Immateriella tillgångar  -0,2 -0,0 -0,1 50% -0,2 

Optiska läsare 

 
-0,7 -1,5 0,8 -114% -0,6 

Inventarier -0,2 -0,2 0,0 0% -0,1 

- 
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Biljettmaskin -0,2 

 
0,0 -0,2 100% -0,1 

Fordon -1,3 -2,9 1,6 -123% -2,9 

Summa -2,6 -4,7 2,1 -14% -3,9 

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem 

Den medlemmen med störst budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnad är Sundsvalls kommun 

med en avvikelse om 4,6 mnkr. Det beror främst på lägre biljettintäkter från tätortstrafiken än vad som 

har budgeterats. För Region Västernorrland uppgår budgetavvikelsen till 3,3 mnkr högre 

nettokostnader än budgeterat. Det beror bland annat på lägre biljettintäkter från resenärer, lägre 

skolkortsintäkter samt högre kostnader för sjukresor.  

Verksamhetens 
nettokostnad (mnkr) 

Utfall Budget  
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 
Utfall 2018 

Förändring 
2019-2018 

Förändring 
2019-2018 

(%) 

Region Västernorrland -233,1 -229,8 3,3 1% -220,0 13,1 6% 

Ånge kommun -11,3 -10,9 0,4 4% -10,6 0,7 7% 

Sundsvalls kommun -136,5 -131,9 4,6 3% -123,6 12,8 10% 

Timrå kommun -21,8 -23,7 -1,9 -8% -19,8 2,0 10% 

Härnösands kommun -34,3 -36,5 -2,1 - -30,8 3,5 12% 

Kramfors kommun -28,7 -26,2 2,4 9% -26,6 2,1 8% 

Sollefteå kommun -13,4 -14,0 -0,6 -5% -16,6 -3,2 -19% 

Örnsköldsviks kommun -85,7 -84,2 1,5 2% -81,6 4,1 5% 

Summa -564,7 -557,2 7,5 1% -529,7 35,1 7% 

 

Medlemsbidrag fördelad per medlem 

Medlemsbidraget uppgår till 383,6 mnkr för perioden, vilket kan jämföras med budget på 393,3 mnkr. 

De medlemmarna med störst avvikelse är Härnösands kommun, Timrå kommun och Sundsvalls 

kommun. Dessa kommuner införde subventionerade produkter under föregående år och det påverkar 

utfallet för medlemsbidraget. 

Medlemsbidrag (mnkr) Utfall Budget 
Budget-

avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 2018 

Avvikelse  
2019-2018 

Avvikelse  
2019-2018 

(%) 

Region Västernorrland 225,2 227,2 -2,0 -1% 214,0 11,1 5% 

Ånge kommun 11,3 10,9 0,4 4% 10,6 0,7 7% 

Sundsvalls kommun 55,0 71,2 -16,2 -23% 56,7 -1,7 -3% 

Timrå kommun 18,8 4,6 14,2 313% 17,3 1,5 8% 

Härnösands kommun -6,1 0,0 -6,1 - 8,4 -14,5 -173% 

Kramfors kommun 28,7 26,2 2,4 9% 26,6 2,1 8% 

Sollefteå kommun 13,4 14,0 -0,6 -5% 16,6 -3,2 -19% 

Örnsköldsviks kommun 37,3 39,2 -1,9 -5% 35,8 1,6 4% 

Summa 383,6 393,3 -9,7 -2% 386,1 -2,4 -1% 

 

Prognosavvikelse 

Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 

förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 

Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år. Vid 

tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs 

kommunalförbundets andra helårsprognos.   
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Verksamhetens nettokostnader prognostiserades med 575,6 mnkr i april och prognosen minskade 

till573,3 mnkr i augusti. Prognosavvikelsen motsvarar två procent för april och den förbättrades 

något för augusti där avvikelsen motsvarar en procent. 

Belopp, mnkr Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Verksamhetens intäkter 135,3 135,1 0,2 0% 127,6 7,7 6% 

Verksamhetens kostnader -697,5 -705,9 8,4 -1% -701,1 3,6 -1% 

Avskrivningar -2,6 -2,5 -0,1 5% -2,1 -0,5 20% 

Verksamhetens nettokostnad -564,8 -573,3 8,5 -1% -575,6 10,8 -2% 

Kommunala biljettsubventioner 181,1 165,2 15,9 9% 161,6 19,5 11% 

Medlemsbidrag 383,6 408,1 -24,5 -6% 414,0 -30,4 -8% 

Verksamhetens resultat -0,1 0 -0,1 100% 0 -0,1 100% 

Finansiella intäkter 0,1 0 0,1 100% 0 0,1 100% 

Finansiella kostnader 0 0 0 - 0 0 - 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 - 0 0 - 

Extraordinära poster 0 0 0 - 0 0 - 

Årets resultat 0 0 0 - 0 0 - 

Verksamhetens intäkter 

Utfallet för verksamhetens intäkter uppgår till 135,3 mnkr. Intäkterna prognostiserades till 127,5 mnkr 

i årets första helårsprognos, vilket är 5,6 mnkr lägre än utfallet. I årets andra helårsprognos bedömdes 

intäkterna till 135,1 mnkr. Den största skillnaden mellan de båda årsprognoserna kopplas till 

biljettintäkterna. Det har varit svårigheter att prognostisera effekten som de kommunala 

biljettsubventionerna har på biljettintäkterna. De största skillnaderna mellan årsprognosen i april 

respektive augusti gällande biljettintäkter förekommer i kommuner som infört subventionerade 

produkter inför hösten 2018. Helårsprognosen i augusti 2019 ligger närmare utfallet än den i april 

eftersom det då finns fler månader att utvärdera efter införandet. 

I april prognostiserades intäkterna för EU-bidrag till 1,5 mnkr. Intäkterna baseras på kostnader som 

prognostiserades till 2,1 mnkr och med en medfinansiering på 25 procent. I augusti prognostiserades 

kostnader till 2,7 mnkr och med en medfinansiering på 25 procent. Kostnaderna uppgår till 4,1 mnkr, 

vilket återsöktes med en medfinansiering om 20 procent. Trafikkostnader och aktiviteter i projektet, 

så som marknadsföring och annonsering, var inte kända vid prognostillfällena.  

De prognostiserade intäkterna för reklam på buss uppgår till 0,7 mnkr i båda helårsprognoserna, vilket 

är en avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med utfallet på 0,6 mnkr. Anledningen är den uteblivna rörliga 

ersättningen för året, som kunde fastställas först under hösten 2019, och inte var känt vid de båda 

prognostillfällena. 

Verksamhetens intäkter, mnkr Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Biljettintäkter busstrafik 93,7 94,6 -0,9 -1% 88,1 5,5 6% 

Intäkter skolkort 17,7 17,7 0,0 0% 17,9 -0,2 -1% 

Intäkter tågtrafik 8,2 9,0 -0,8 -9% 9,0 -0,8 -9% 

Bidrag, Samverkande system 3,2 3,2 0,0 -1% 3,2 0,0 -1% 

Bidrag, sommarlovskortet 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Resplusintäkter 3,5 3,2 0,3 9% 2,9 0,6 19% 

EU-bidrag projekt Koll 2020 3,7 2,1 1,6 79% 1,5 2,2 148% 

Kundservice och anropsstyrdtrafik 1,5 1,5 0,1 4% 1,4 0,1 6% 

Reklam på buss 0,6 0,7 -0,1 -17% 0,7 -0,1 -17% 

Bussgodsintäkter 0,5 0,5 0,0 -2% 0,6 0,0 -4% 

Färdtjänsthandläggning 1,3 1,3 0,0 1% 1,3 0,0 2% 

Persontransporter 0,6 0,6 0,0 1% 0,5 0,1 11% 
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Avgift för kortämne 0,4 0,4 0,0 -5% 0,1 0,3 379% 

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,2 0,2 0,0 -6% 0,2 0,0 16% 

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,0 19% 0,1 0,1 141% 

Summa  135,3 135,1 0,1 0% 127,5 7,7 6% 

Biljettintäkter för linjelagd busstrafik 

Det har varit svårigheter med att prognostisera effekten som de kommunala biljettsubventionerna har 

på biljettintäkterna hos medlemmarna.  

I april prognostiserades biljettintäkterna till 88,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr lägre än utfallet. En 

bidragande orsak till prognosavvikelsen är att Timrå kommun valde att avveckla barnkortet inför 

höstterminen, vilket inte var känt när prognosen i april gjordes. En stor anledning till 

prognosavvikelsen i april visar sig i prognosen för Sundvalls kommun där biljettintäkterna uppgick till 

45,7 mnkr, medan utfallet blev 5,5 mnkr högre, motsvarande 51,2 mnkr. I augusti skedde en 

prognosförbättring med 4,7 mnkr gällande Sundsvalls kommuns biljettintäkter, vilket minskade 

prognosavvikelsen till 0,8 mnkr mot utfallet.   

I augusti prognostiserades biljettintäkterna till 94,6 mnkr, vilket avviker med 1 procent mot utfallet på 

93,7 mnkr. För de kommuner som införde subventionerade produkter inför hösten 2018 fanns det i 

augusti 2019 ytterligare fyra månaders utfall att basera prognoserna på, jämfört med prognosen som 

gjordes i april.  

För Sollefteå kommun gjordes en prognosförbättring i augusti med 0,1 mnkr lägre biljettintäkter, vilket 

motsvarar en avvikelse på 2 procent från utfallet. Samma fenomen gäller Ånge kommun, där en 

prognosförbättring i augusti på 0,1 mnkr lägre biljettintäkter skapade en avvikelse mot utfallet på 4 

procent. 

 

 Biljettintäkter per medlem 
(mnkr) 

Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Härnösand 0,9 1,0 0,0 -4% 0,9 0,1 8% 

Kramfors 1,5 1,5 0,0 3% 1,5 0,0 0% 

Sollefteå 2,6 2,7 0,0 -2% 2,7 -0,1 -4% 

Sundsvall 51,2 50,4 0,8 2% 45,7 5,5 12% 

Timrå 3,3 3,4 -0,1 -4% 2,4 0,9 39% 

Ånge 0,3 0,3 0,0 -4% 0,4 0,0 -10% 

Örnsköldsvik 14,6 15,4 -0,9 -6% 16,2 -1,6 -10% 

Region Västernorrland 19,2 19,9 -0,7 -3% 18,4 0,8 4% 

Summa intäkter 93,7 94,6 -0,9 -1% 88,1 5,5 6% 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 697,5 mnkr att jämföra med prognos i april om 701,1 mnkr samt 

prognosen i augusti om 705,9 mnkr. För årets båda prognoser är avvikelsen en procent i jämförelse 

med utfallet. 

Störst prognosavvikelse återfinns i linjelagd busstrafik där en orsak är att kostnaderna för index har 

prognostiserats högre än årets utfall.  

Kostnader (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Linjelagd busstrafik, exkl avskrivning -457,8 -463,7 5,9 -1% -461,4 3,6 -1% 

Särskild persontrafik inkl miljöincitament -114,7 -115,8 1,0 -1% -113,9 -0,8 1% 

Tågtrafik inkl biljettgiltighet -55,9 -56,9 1,0 -2% -56,9 1,0 -2% 

Administrativa kostnader -59,1 -59,8 0,7 -1% -58,9 -0,2 0% 

Bankkostnad inkl försäljningsprovision -4,4 -4,4 0,1 -1% -4,6 0,2 -5% 

Stationsavgifter -1,4 -1,3 -0,1 7% -1,5 0,1 -6% 

Biljettsamverkan X-trafik -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 0% 

Kompletteringstrafik -1,9 -1,8 -0,2 10% -2,0 0,0 -1% 
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Realtid, drift och underhåll  -0,9 -0,8 0,0 5% -0,5 -0,3 38% 

Summa verksamhetens kostnader -697,5 -705,9 8,4 -1% -701,1 3,6 -1% 

Linjelagd busstrafik 

 Den totala trafikkostnaden för linjelagd busstrafik uppgår till 457,8 mnkr och i jämförelse med 

prognosen i augusti om 462,7 mnkr är utfallet 4,9 mnkr lägre. Jämfört med årsprognosen i april är 

kostnaden 3,6 mnkr lägre. 

Trafikkostnadens utfall uppgår till 377,3 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än årsprognos i augusti 378,8 

mnkr, framförallt O14/15 Sundsvall tätort med 1,0 mnkr lägre utfall än prognos. Jämfört med 

årsprognos april är kostnaden 1,1 mnkr lägre, framförallt O45 Sollefteå landsbygd med 0,8 mnkr och 

O17/21 Timrå med 0,6 mnkr  lägre utfall än prognos. 

Prognostiserade kostnader för resandeincitament är 0,5 mnkr lägre än årsprognos i andra tertialet, som 

skrevs ned med 1,7 mnkr från årets första prognos. Främst till följd av en viss avmattning i 

resandeutvecklingen samt effekten av att barnkortet i Timrå upphörde från augusti. 

För förstärkningstrafiken är utfallet 2019 0,2 mnkr högre än årsprognos andra tertialet. Det beror 

främst på ett mindre behov av förstärkningstrafik i Sundsvalls tätort än befarat efter införandet av 

barnkortet. 

Trafikkostnader (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -377,3 -378,8 -1,5 0% -378,4 -1,1 0% 

Index -59,1 -62,2 -3,1 -5% -59,4 -0,3 -1% 

Resandeincitament -16,2 -16,7 -0,5 -3% -17,9 -1,7 -10% 

Miljöincitament -1,2 -1,2 0,0 -4% -1,2 0,0 -2% 

Förstärkningstrafik -4,0 -3,8 0,2 6% -4,5 -0,5 -12% 

Summa trafikkostnader -457,8 -462,7 -4,9 -1% -461,4 -3,6 -1% 

 

Index 

För den indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår preliminär index vid 

december månads utgång till 15,4 procent. Prognosen i augusti var 14,9 procent och i april 13,7 

procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken uppgår 

preliminär index december till 17,4 procent. Prognos augusti var 16,1 procent och april 15,7 procent.  

För linje 40 är preliminär index december 16,4 procent jämfört med utfall snittindex 16,4 med prognos 

16,6 procent i prognos augusti och 17,7 procent i prognos april.  

För linje 50 är preliminär index december 16,5 procent jämfört med utfallet snittindex 15,3 procent att 

jämföra mot prognos augusti 16,6 procent och prognos april 16,4 procent. 

Kostnaden för den avtalsenliga indexregleringen utföll med 59,1 mnkr och prognostiserades i augusti 

till 62,2 mnkr i jämförelse med prognos april om 59,4 mnkr.  
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De olika indexkorgarnas utveckling påverkas framförallt av fortsatt höjda drivmedelspriser under 

2019, men en viss avmattning noteras under tredje tertialet 2019. Kostnadsutvecklingen för drivmedel 

från trafikstart juni 2014 fram till idag har drivit upp index för trafikavtalen. Arbetskostnadsindex 

(AKI) driver också kostnadsutvecklingen eftersom den utgör en stor del av viktningen i indexkorgarna.  

 

Diagram: Indexutveckling 2014 -2019, med prognos 2019 

 

Region Västernorrland 

Utfallet för 2019 är 68,5 mnkr för trafikkostnader är 0,8 mnkr lägre än årsprognos augusti, dels till 

följd av förändrade produktionskilometer mellan delade trafikområden, dels linje 201 med 0,2 mnkr i 

lägre utfall än prognos. Jämfört med årsprognos från första tertialet är utfallet 0,5 mnkr lägre till följd 

av förändrade produktionskilometer mellan delade trafikområden. 

Kostnaden för resandeincitament finns inom trafikområdet O17/21 Njurunda - Timrå och inom linje 

201 mellan Sundsvall och Härnösand och har utfallit med 0,2 mnkr i lägre kostnad, i jämförelse med 

årsprognos i augusti. Jämfört med årsprognos i april är utfallet 0,4 mnkr lägre. För trafikområde 

O17/21 justerades prognosen ned i augusti jämfört med april, samtidigt som kostnadsandelen har 

57,5
59,4

62,2
59,1

 0,0

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

Budget Prognos tertial 1 Prognos tertial 2 Utfall inkl rec.ins



 

 

 

 

 

Sid 51 av 65 

förändrats för Region Västernorrland under 2019. För linje 201 låg båda prognoserna 0,1 mnkr högre 

än utfallet. 

Utfallet 0,8 mnkr för förstärkningstrafik är 0,1 mnkr högre än årsprognos i andra tertialet. Jämfört med 

årsprognosen från april detsamma.  

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -68,5 -69,3 -0,8 -1% -69,0 -0,5 -1% 

 Index -11,0 -11,5 -0,5 -5% -11,5 -0,5 -5% 

Resandeincitament -1,1 -1,3 -0,2 -21% -1,4 -0,4 -35% 

Miljöincitament -0,4 -0,4 0,0 -13% -0,8 -0,4 -123% 

 Förstärkningstrafik -0,8 -0,7 0,1 12% -0,8 0,0 -1% 

Summa -81,7 -84,0 -2,3 -3% -83,5 -1,8 -2% 

Kramfors kommun 

Avvikelsen för den totala trafikkostnaden jämfört med prognoserna är 0,1 mnkr. Vid den slutliga 

avstämningen av produktionskilometer med för det en högre andel för Kramfors kommun i 

trafikområde O20 Ådalen, vilket med för en avvikelse med 0,3 mnkr i högre kostnad jämfört med 

prognoserna för april och augusti.  

Prognoserna i april och augusti för indexkostnaderna är 0,1 mnkr högre än utfallet 2019. 

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -16,9 -16,6 0,3 2% -16,6 0,3 2% 

 Index -2,7 -2,8 -0,1 -4% -2,8 -0,1 -4% 

Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -1% -0,1 0,0 0% 

 Förstärkningstrafik 0,0 -0,1 -0,1 -496% -0,1 -0,1 -297% 

Summa -19,7 -19,6 0,1 1% 19,6 0,1 1% 

Sollefteå kommun 

Trafikkostnaden är 0,2 mnkr lägre än prognos augusti och 0,4 mnkr lägre än prognos april, vilket beror 

bland annat på att kostnadsfördelningen utifrån andel produktionskilometer förändrats mellan Sollefteå 

kommun, Region Västernorrland och Jämtlands län och prognoserna justerats ned. 

Prognosen för indexkostnaderna är 0,1 mnkr högre i augusti respektive 0,2 mnkr högre i april än 

utfallet 2019. än vad som budgeterats. Förstärkningstrafiken är 0,1 mnkr lägre än årsprognosen för 

april. 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -14,8 -15,0 -0,2 -1% -15,2 -0,4 -3% 

Index -2,4 -2,5 -0,1 -4% -2,6 -0,2 -7% 

Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 1% -0,1 0,0 -2% 

Förstärkningstrafik -0,1 -0,1 0,0 14% -0,2 -0,1 -44% 

Summa -17,4 -17,7 -0,3 -2% -18,1 -0,6 -3% 

Örnsköldsviks kommun 

Trafikkostnaden är 0,2 mnkr lägre än prognosen i augusti och 0,5 mnkr lägre än prognosen i april. En 

bidragande orsak är att den linjeomläggning som genomförts inom Örnsköldsviks tätort under året 

beräknats högre i prognoserna än utfall efter avstämning av produktionskilometer.   

Indexkostnaderna skrevs upp i prognosen för augusti, till följd av hur trendutvecklingen såg ut, främst 

för den indexkorg som reglerar landsortstrafiken. Utfallet blev nu 0,6 mnkr lägre än prognosen i 

augusti men 0,5 mnkr högre än prognosen i april. Prognosen i augusti räknades upp ytterligare av 

resande i jämförelse med april. 
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Örnsköldsviks kommun har ett resandeincitamentavtal inom trafikområde O6 Örnsköldsviks tätort. 

Utfallet av resandeincitamenten är 0,1 mnkr lägre än prognosen i augusti, men 0,1 mnkr högre än 

prognosen i april.  

Förstärkningskostnader utföll med 0,2 mnkr i lägre kostnad än prognos augusti och 0,5 mnkr lägre än 

prognos april.  

Trafikkostnader,  (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -67,9 -68,1 -0,2 0% -68,4 -0,5 -1% 

Index -11,2 -11,8 -0,6 -5% -10,7 0,5 4% 

Resandeincitament -5,9 -6,0 -0,1 -2% -5,8 0,1 0% 

Miljöincitament -0,3 -0,2 0,0 20% -0,2 0,0 1% 

Förstärkningstrafik -0,5 -0,7 -0,2 -33% -1,0 -0,5 -92% 

Summa -85,8 -86,9 -1,1 -1% -86,2 -0,4 0% 

Härnösands kommun 

Trafikkostnaden slutar dock med ett högre utfall med 0,1 mnkr jämfört med årsprognos augusti 

respektive 0,2 mnkr jämfört med årsprognos april. Effekten av uppsägningen av linje 525 i 

trafikområde O10 Härnösands tätort var mindre än den justering som lades i respektive prognos. En 

omfördelning av produktionskilometer har skett för trafikområde O20 Ådalen, vilket ger Härnösands 

kommun en merkostnad. 

 

Trafikkostnader, (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -25,0 -24,9 0,1 0% -24,8 0,2 1% 

Index -3,9 -4,2 -0,3 -7% -4,3 -0,4 -10% 

Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Miljöincitament -0,2 -0,2 0,0 -3% -0,2 0,0 -4% 

Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 -17% 0,0 0,0 22% 

Summa -29,1 -29,2 -0,1 0% -29,3 -0,2 -1% 

Timrå kommun 

Trafikkostnaden utföll med paritet med prognosen för april, men 0,2 mnkr högre än prognosen i 

augusti, till följd av en högre andel av produktionskilometer efter årets avstämning. 

Index utföll med 0,2 mnkr i lägre kostnad än prognosen i augusti men 0,2 mnkr högre än årsprognosen 

för april. 

Kostnader för resandeincitament berör trafikområdet O17/21 Timrå/Njurunda. Vid prognosarbetet 

både i april lades en högre prognos för en effekt av det införda barnkortet 2018. Inför prognosarbetet 

i augusti fanns beslut att avveckla barnkortet fån och med höstterminen och prognosen justerades ned. 

Utfallet blev nu 0,3 mnkr lägre än prognosen i augusti, till följd av det avvecklade barnkortet. I 

jämförelse med prognosen i april är utfallet 0,4 mnkr lägre. 

Inom trafikområde O17/21 Njurunda – Timrå är utfallet av förstärkningstrafiken i samma nivå som 

prognosen i augusti. Jämfört med prognosen i april är dock kostnaden 0,1 mnkr lägre. 

Budgetposter (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -17,5 -17,3 0,2 1% -17,5 0,0 0% 

Index -2,7 -2,9 -0,2 -6% -2,6 0,2 6% 

Resandeincitament -1,1 -1,4 -0,3 -26% -1,5 -0,4 0% 

Miljöincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Förstärkningstrafik -0,8 -0,8 0,0 3% -1,0 -0,1 -16% 

Summa -22,1 -22,3 -0,2 -1% -22,6 -0,4 -2% 
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Sundsvalls kommun 

För trafiken är kostnaden 0,8 mnkr lägre än prognos augusti men 0,3 mnkr högre än prognos i april. 

Effekten av förändringar inom O14/15 Sundsvalls tätort med utökad vintertrafik inklusive ett fordon 

samt en utökning av trafik till följd av avstängningen av Storbron och ändrad körväg, blev lägre än 

förväntat än årsprognos augusti. Vid arbetet med årsprognos april var avstängningen av Storbron ej 

känd. 

Prognosen för indexkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än vad som budgeterats, bland för att ökningen av 

AKI- respektive HVO-index mattats av under sista tertialet.  

Resandeincitament berör trafikområdena Timrå-Njurunda, Sundsvall-Matfors samt Sundsvall tätort. 

Utfallet är 0,2 mnkr högre än prognosen för augusti, som skrevs ned för lågt i jämförelse med prognos 

april. Vid prognosarbetet i april, bedömdes att en fortsatt positiv resandeutveckling skulle ske under 

2019 till följd av de införda subventionerade produkterna inom trafikområdet. 

Utfallet av förstärkningskostnader är 0,3 mnkr högre än prognosen i augusti respektive 0,3 mnkr högre 

än april. Det beror främst på att det inom trafikområde O14/15 Sundsvalls tätort varit ett större behov 

under hösten. 

Budgetposter (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -158,8 -159,6 -0,8 -1% -158,5 0,3 0% 

Index -23,9 -25,2 -1,3 -5% -23,6 0,3 1% 

Resandeincitament -8,2 -8,0 0,2 2% -9,2 -1,1 -13% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -3% -0,1 0,0 0% 

Förstärkningstrafik -1,7 -1,4 0,3 20% -1,5 0,3 17% 

Summa -192,7 -194,3 -1,6 -1% -192,8 -0,2 0% 

Ånge kommun 

Inom trafikområde O23 Ånge landsbygd har det skett trafikförändringar för bland annat linje 196 och 

linje 192 jämfört med budget 2019 vilket påverkar Ånge kommuns andel vid avstämningen av 

produktionskilometer för 2019. I jämförelse med årsprognos augusti är utfallet 0,1 mnkr lägre.  

 

Budgetposter (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Trafikkostnad -7,6 -7,3 0,3 3% -7,6 -0,1 -1% 

Index -1,2 -1,1 0,1 9% -1,3 -0,1 -6% 

Resandeincitament 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 3% -0,1 0,0 0% 

Förstärkningstrafik 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 -286% 

Summa -8,9 -8,5 0,3 4% -9,0 -0,2 -2% 

 

Särskild persontrafik 

I tertialrapporten per april prognostiserades kostnaderna för den särskilda persontrafiken till 113,0 

mnkr och i jämförelse med utfallet är prognosavvikelsen 1 procent. Prognosen per augusti uppgår till 

114,9 mnkr vilket är i paritet med utfallet på 114,4 mnkr. 

Prognosavvikelsen per april för Regionens sjukresor var 0,1 mnkr och vid uppföljningen per augusti 

0,7 mnkr, vilket motsvarar 1 procent. I den första prognosen per april var bedömningen att antalet 

resande skulle vara i nivå med föregående år, samma prognos om resandeutvecklingen gjordes per 

augusti. 

Utfallet för Örnsköldsviks kommun uppgår till 12,8 mnkr och vid den första prognosen i april 

bedömdes kostnaderna till 12,3 mnkr med en prognosavvikelse om 0,5 mnkr motsvarande 4 procent. 
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Vid uppföljningen i augusti prognostiserades kostnaderna till 12,8 mnkr, bedömningen baserades på 

ett ökat antal färdtjänstresor.   

Prognosavvikelsen för Kramfors kommun var per april 0,5 mnkr och per augusti 0,2 mnkr. 

Bedömningen av kostnaderna i april där prognosen var 11,2 mnkr jämfört med utfallet om 11,7 mnkr 

gjordes utifrån att resorna skulle fortsätta att vara kvar på samma nivå. Prognosen per augusti gjordes 

utifrån att skolresorna skulle öka i antal.  

Prognosen för Härnösands kommun har per april en avvikelse på 4 procent, prognosen baserades på 

att antalet resor skulle vara på en konstant nivå, vid uppföljningen i augusti var visade prognosen en 

ökning av färdtjänstresor och kostnaderna prognostiserades till 5,5 mnkr. 

I Ånge kommun prognostiserades kostnaderna till 3,2 mnkr per april och augusti, prognosen i 

augusti baserades på att resorna ligga kvar på samma nivå som i april.  

För Timrå kommun är kostnaderna 0,1 mnkr lägre än prognosen i augusti.     

Särskild persontrafik, mnkr Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikels

e 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Region Västernorrland -76,4 -77,2 0,7 -1% -76,3 -0,1 0% 

Ånge kommun -3,3 -3,2 -0,1 4% -3,2 -0,2 5% 

Sundsvalls kommun 0,0 -0,1 0,0 -17% -0,1 0,0 -14% 

Timrå kommun -4,5 -4,6 0,1 -2% -4,6 0,0 -1% 

Härnösands kommun -5,5 -5,5 0,0 0% -5,3 -0,2 4% 

Kramfors kommun -11,7 -11,5 -0,2 1% -11,2 -0,5 4% 

Sollefteå kommun 0,0 0,0 0,0 -52% 0,0 0,0 -100% 

Örnsköldsviks kommun -12,8 -12,8 -0,1 1% -12,3 -0,5 4% 

Summa -114,4 -114,9 0,4 0% -113,0 -1,4 1% 

Administration 

Prognosavvikelsen för förvaltningskostnader vid en jämförelse mellan årets utfall och prognosen per 

april 2,1 mnkr i lägre kostnader, vilket motsvarar 4% av kostnaderna. För prognosen per augusti är 

avvikelsen 2,2 mnkr i lägre kostnader, vilket motsvarar 4%. 

För Personal prognostiseras nettokostnaden till 29,8 mnkr och budgeten uppgår till 29,1 mnkr. Vakanta 

tjänster och sjukskrivning reducerar kostnaderna och avvikelsen mot budget uppgår till 0,7 mnkr 

Kostnaden för central bedömningsfunktion prognostiseras till 1,4 mnkr i jämförelse med budget 2,4 

mnkr. Det beror på att verksamheten startade i juni med en budget på årsbasis. 

Personal visar en lägre prognos i augusti med 0,7 mnkr i jämförelse med utfallet. Utfallet av intäkter 

är högre än prognos då rörlig del gett högre intäkt. 

Externa kostnader prognostiseras till 5,4 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än vid prognosen per april och 

0,4 lägre än prognosen per augusti. En effekt av det fortsatta arbetet med genomlysning av kostnader 

och översyn av avtal har bidragit till att motverka kostnadsutvecklingen. Prognosen för 

advokatkostnader och konsult har varit för högt i båda prognoserna.  

Utfallet för biljettkontroll är i paritet med båda prognoserna för året.  Fler kontroller har utfört under 

andra halvåret i samarbete med kontrollpersonal från trafikföretag.  

Prognostiserade kostnader för Ekonomienheten uppgår till 1,0 mnkr i både i april och augusti, att 

jämföra med utfall 0,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på att arbetet med införandet av ett nytt 

intäktsfördelningssystem har senarelagts till våren 2020 på grund av resursbrist.   

För projektet Koll 2020 är kostnaderna 0,2 mnkr lägre än prognosen per april och per augusti.   

Förbundsdirektionens kostnader prognostiseras till 0,8 mnkr i förhållande till budgeterade kostnader 

om 0,4 mnkr. Det beror bland annat på att ett internat med de nya ledamöterna genomfördes under 
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februari. Ytterligare orsaker är att det genomförts fler direktionssammanträden samt fler 

arbetsgruppsmöten än vad som budgeterats.  

För Utvecklingsenheten har arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammet utgått vilket 

medfört att kostnaderna prognostiseras till 0 mnkr.  

Marknad behöll prognos för nettokostnader i paritet med budget under 2019. Viss osäkerhet fanns i 

prognosen till följd av den rörliga ersättningen för reklam på buss då nytt avtal ingåtts inför 2019. 

Under sista tertialet har kostnader avseende varumärke Din Tur hanterats av projektet Koll 2020. 

För Biljettmaskiner prognostiserades i april för en utökad servicekostnad för biljettmaskiner. Vid en 

jämförelse med utfall är intäkterna 0,3 mnkr högre samt att kostnaderna är 0,6 mnkr lägre än prognos 

vilket ger en avvikelse med 0,9 mnkr. De högre intäkterna härrör från att debitering av kortämnen sker 

från och med 2019. Prognosen i augusti ger istället en avvikelse med 0,1 mnkr och är närmare utfallet 

för både intäkter och kostnader.  

Inom IT och telefoni prognostiserades kostnaderna till 1,3 mnkr högre i april, och i augusti till 1,0 

mnkr högre än utfallet. Det beror främst på ett minskat behov av konsultstöd samt att systemutveckling 

av trafiksamordningssystemet SAM 3001 inte genomförts under året. Under tredje tertialen har arbetet 

med att digitalisera företagskortet påbörjats och den beräknade kostnaden uppgår till 0,1 mnkr.  

 

Verksamhet, mnkr 

Utfall Prognos aug 2019 
Prognos-

avvikelse aug 
Prognos 

apr 
Prognos-

avvikelse apr 

Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad 
Intäkt Kostnad 

Netto-
kostnad 

Netto-
kostnad 

(%) 
Netto-

kostnad 
Netto-

kostnad 
(%) 

Personalkostnader 2,9 -32,8 -29,9 2,8 -32,6 -29,8 0,1 0% -28,2 1,7 -6% 

Central 

bedömningsfunktio

n 

0,0 -1,6 -1,6 0,0 -1,4 -1,4 
0,2 -14% 

-1,6 0,1 
-5% 

Externa kostnader 0,1 -5,1 -5,1 0,0 -5,5 -5,4 -0,3 6% -5,6 -0,5 9% 

Biljettkontroll 0,2 -0,7 -0,5 0,2 -0,7 -0,5 0,0 3% -0,5 0,0 1% 

Ekonomienhet 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -1,0 -1,0 -0,5 107% -1,0 -0,5 103% 

Hållbara resor 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0% 0,0 -0,1 -100% 

Koll 2020 3,7 -4,1 -0,4 2,1 -2,7 -0,7 -0,3 62% -0,4 -0,2 51% 

Förbundsdirektion 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,9 -0,9 0,1 -11% -0,8 0,2 -16% 

Utvecklingsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% -0,1 -0,1 1173

% 
Hållplatsarbete 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -31% -0,1 0,0 0% 

Marknad 0,6 -1,0 -0,4 0,7 -1,5 -0,8 -0,4 116% -0,8 -0,4 116% 

Biljettmaskiner 0,3 -6,0 -5,6 0,3 -6,0 -5,7 -0,1 1% -6,5 -0,9 16% 

IT och telefon 0,0 -7,2 -7,2 

 
0,0 -8,2 

 
-8,2 -1,0 14% -8,5 -1,3 19% 

Summa 7,8 -60,1 -52,2 6,3 -60,7 -54,4 -2,2 4% -54,1 -2,1 4% 

 

Avskrivningar 

De nio bussar som skrivits av under fem år är färdigavskrivna under juni 2019. Avskrivningskostnader 

är budgeterade för hela året 2019 men justerades i båda prognoserna för april respektive augusti 2019. 

 

Avskrivning, mnkr 
Utfall 
2019 

Prognos 
aug 2019 

Prognos 
avvikelse 

aug 

Prognos 
avvikelse 

% 

Prognos 
apr 2019 

Prognos 
avvikelse 

apr
  

Prognos 
avvikelse 

% 

Immateriella tillgångar -0,2 -0,3 0,1 -50% -0,3 -0,1 50% 

Inventarier -0,2 0,0 -0,2 100% 0,0 0,0 0% 

Biljettmaskin -0,2 0,0 -0,2 100% 0,0 0,0 0% 
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Optiska läsare -0,7

 

-0,7

 

0,0

 

0%

 

-0,2

 

0,5

 

-71% 

-0,7 0,0 0% -0,2 0,5 -71% 

Fordon -1,3 -1,3 0,0 0% -1,3 0,0 0% 

Summa -2,6 -2,3 -0,3 150% -1,8 0,4 -15% 

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem 

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 564,7 mnkr. I april prognostiseras verksamhetens 

nettokostnad till 575,6 mnkr. I augusti sker en prognosförbättring med 2,3 mnkr, där prognosen visar 

nettokostnader för 573,3 mnkr.  

Den medlem med störst procentuell prognosavvikelse är Timrå kommun. Årets andra helårsprognos 

ligger närmare utfallet på 21,8 mnkr än vad prognosen i april gör. Timrå kommun valde att avveckla 

det subventionerade barnkortet inför hösten 2019, vilket inte var känt vid prognostillfället per april.  

  

Verksamhetens nettokostnad 
(mnkr) 

Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Region Västernorrland -233,1 -237,8 -4,7 -2% -238,0 -5,0 -2% 

Ånge kommun -11,3 -11,2 0,1 1% -11,3 0,1 0% 

Sundsvalls kommun -136,5 -139,5 -3,0 -2% -142,3 -5,8 -4% 

Timrå kommun -21,8 -22,1 -0,3 -1% -23,7 -2,0 -9% 

Härnösands kommun -34,3 -34,4 0,0 0% -34,6 -0,3 -1% 

Kramfors kommun -28,7 -28,4 0,3 1% -28,1 0,6 2% 

Sollefteå kommun -13,4 -13,7 -0,3 -2% -13,9 -0,5 -4% 

Örnsköldsviks kommun -85,7 -86,3 -0,6 -1% -83,7 2,0 2% 

Summa  -564,7 -573,3 -8,6 -2% -575,6 -10,9 -2% 

 

 

Medlemsbidrag fördelad per medlem 

Sammantaget för medlemsbidraget var prognosavvikelsen åtta procent för första prognosen i april och 

sex procent för andra prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan årets prognoser och utfallet har Härnösands kommun och Sundsvalls 

kommun. För Sundsvalls kommun sker en prognosförbättring med tio procent i årets andra årsprognos, 

jämfört med prognosen i april.  

 

Medlemsbidrag (mnkr) Utfall 
Års-

prognos 
aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Region Västernorrland 225,2 229,5 -4,3 -2% 230,5 -5,3 -2% 

Ånge kommun 11,3 11,2 0,1 1% 11,3 0,1 0% 

Sundsvalls kommun 55,0 75,4 -20,4 -37% 80,9 -25,9 -47% 

Timrå kommun 18,8 19,1 -0,3 -2% 18,5 0,3 2% 

Härnösands kommun -6,1 -8,3 2,2 -36% -5,9 -0,2 4% 

Kramfors kommun 28,7 28,4 0,3 1% 28,1 0,6 2% 

Sollefteå kommun 13,4 13,7 -0,3 -2% 13,9 -0,5 -4% 

Örnsköldsviks kommun 37,3 39,0 -1,7 -5% 36,8 0,5 1% 

Summa  383,6 408,1 -24,5 -6% 414,0 -30,4 -8% 
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Sammanställd redovisning 

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till 

att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen 

uppgår till fem procent eller mer.  

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 

egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. Ett arbete 

med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag med tre ägare Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 

har pågått sedan 2017. Arbetet beräknades vara klart under 2019 med det nya gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB. I januari i år pausade Norrbotten den planerade fusionen av norrlandslänens 

bussgodsbolag för att göra en genomlysning av Bussgods Norrbotten AB på grund av negativt resultat 

2018. I mitten av maj kom beskedet att Norrbotten kommer att avveckla sin bussgodsverksamhet den 

sista december i år. De minskade godsflödena från Norrbotten mynnar ut i att alla bussgodsbolag i 

norrlandslänen tappar frakter och det medför att omsättning och resultat minskar. 

Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av 

godstransporter i Västernorrland 

Norrtåg AB 

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 

Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 

län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 

Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal 

personkilometer i Västernorrland. 

Trafikkostnaden uppgår till 197,9 mnkr och är i paritet med budget på 197,9 mnkr. Under maj och juni 

har det varit banarbeten som medfört ökade bussersättningskostnader men som delvis kompenseras av 

minskad kostnad av banavgift. Fortsatt låga nivåer för elpriset ger lägre kostnader än budgeterat för 

Norrtåg AB.  

 

Län (belopp i tkr) Skuld         

2019-01-01 

Driftsbidrag 

2019-12-31 

Inbetalt 

Q1-Q4 
Reglerat Avräknings-

skuld 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland -21 422 47 664 -47 858 10 700 -10 916 

Region Jämtland Härjedalen -3 208 24 434 -24 428 2 728 -473 

Länstrafiken i Västerbotten AB -18 433 41 739 -41 686  -18 379 

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten -11 301 24 830  -24 977  -11 448 

Summa skuld aktieägare -54 364 138 668 -38 949  --41 217 

 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 

kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets 

namn. 
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Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och Norrtågs mellanhavanden har ökat med 0,8 mnkr  

Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden har ökat med 0,2 mnkr mellan åren.  

 

Försäljning (mnkr) 
Köpare 

2019 

Säljare 

2019 

Köpare 

2018 

Säljare 

2018 

Köpare 

2017 

Säljare 

2017 

Köpare 

2016 

Säljare 

2016 

Kommunalförbundet 8,2 0,5 7,4 0,3 8,9 0,8 6,0 1,5 

Norrtåg AB  8,2  7,4  8,9  6,0 

Bussgods AB 0,5  0,3  0,8  1,4  

Västernorrlands läns trafik AB         

 

Driftsbidrag (mnkr) 
Givare 

2019 

Mottagare 

2019 

Givare 

2018 

Mottagare 

2018 

Givare 

2017 

Mottagare 

2017 

Givare 

2016 

Mottagare 

2016 

Kommunalförbundet 47,7  41,7  36,6  33,8  

Norrtåg AB  47,7  41,7  36,6  33,8 

Bussgods AB         

Västernorrlands läns trafik AB          

 

Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2019 2018 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 2 135,3 142,6 219,9 228,3 

Verksamhetens kostnader 3 -697,5 -670,8 -782,0 -755,9 

Jämförelsestörande poster 4 0,0 0,9 0,0 0,9 

Avskrivningar  -2,6 -4,1 -3,2 -4,7 

Verksamhetens nettokostnader  -564,8 -531,4 -565,2 -531,4 

Kommunala biljettsubventioner 5 181,1 143,6 181,1 143,6 

Medlemsbidrag 6 383,6 386,1 383,6 386,1 

Verksamhetens resultat  -0,1 -1,7 -0,1 -1,7 

Finansiella intäkter 12 0,1 1,7 0,5 2,0 

Finansiella kostnader 12 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Resultat efter finansiella poster  0,0 0,0 -0,4 0,2 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  0,0 0,0 -0,4 0,2 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Förvärvade system  7 0,3 0,5 0,3 0,5 

      
Materiella anläggningstillgångar    

  

Maskiner och inventarier 7 1,7 3,7 3,7 6,0 

      Finansiella anläggningstillgångar    
  

Aktier i dotterbolag och intressebolag 8 18,4 21,5 1,0 1,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,0 0,1 0,1 

Summa finansiella anläggningstillgångar  18,4 21,5 1,1 1,1 

Summa anläggningstillgångar  20,4 25,7 5,1 7,5 
  

    
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga placeringar 9, 14 0,0 15,0 0,0 15,0 

Kortfristiga fordringar 10 83,5 121,5 80,0 118,4 

Kassa och bank 14 138,6 128,8 164,4 164,2 

Summa omsättningstillgångar  222,1 265,4 244,4 297,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  242,5 291,1 249,5 305,3 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital      

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,0 

Reservfond  0,0 0,0 0,0 0,0 

Balanserat resultat  1,3 1,3 0,6 0,4 

Årets resultat  0,0 0,0 -0,4 0,2 

Summa eget kapital  1,3 1,3 0,2 0,6 

      

Avsättningar    
  

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar  0,0 0,0 4,1 4,4 

Summa avsättningar  0,0 0,0 4,1 4,4 

Skulder    
  

Långfristiga skulder  0,0 0,0 0,5 0,0 

Kortfristiga skulder 11 241,2 289,8 244,7 300,2 

Summa skulder  241,2 289,8 245,2 300,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 242,5 291,1 249,5 305,3 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Årets resultat  0,0 0,0 -0,4 0,2 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 13 2,6 4,1 2,9 4,7 

Betald skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
2,6 4,1 2,5 4,9 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar 38,1 -49,0 50,3 -58,1 

Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -48,6 59,0 -65,8 69,6 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -7,9 14,2 -13,0 16,5 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar                             -0,5 -2,7 -0,8 -3,0 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 3,1 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,6 -2,7 -0,8 -3,0 

Upptagna lån  0,0 0,0 -0,9 -0,7 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -1,1 -0,9 

Årets kassaflöde  -5,3 11,5 -14,9 12,6 

Likvida medel vid periodens början 14 143,9 132,4 179,2 166,6 

Likvida medel vid periodens slut 14 138,6 143,9 164,4 179,2 

Noter  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Kommunalförbundets Årsredovisning är i allt väsentligt upprättad enligt kommunallagen, lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt de rekommendationer och 

informationer som Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) utarbetat. Detta innebär sammantaget 

att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  

Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 

utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 

verksamheten samt är väsentliga belopp. 
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Tillgångar/Skulder 

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 

skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och 

ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar 

avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 

ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider: 

Tillämpade avskrivningstider            ÅR 

Bussar 5 

Inventarier 5 

Biljettmaskiner 5 

Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar innehåller explicit krav på 

komponentavskrivning tillämpas ej, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 

överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 

klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp direkt 

avskrivs. 

Skulder 

Skulder värderas till det belopp som det med tillförlitlighet omfattar. Huvudprincipen är att det skulder 

som beräknas betalas inom ett år från balansdagen redovisas som kortfristig skuld. Övriga skulder är 

långfristiga. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när en legal eller informell förpliktelse uppstår som en följd 

av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera 

åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 

leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade trafikföretag 

till en avgift om 0 kr.  

Sammanställda räkenskaper 

Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en sammanfattande bild av koncernens 

ekonomiska ställning. Klyvningsmetoden (proportionell konsolidering) används vid framtagandet av 

de sammanställda räkenskaperna. Förutom Kommunalförbundet ingår de helägda bolagen Bussgods 

i Västernorrland AB och Västernorrlands läns Trafik AB. Dessutom ingår det till 25% ägda bolaget 

Norrtåg AB. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enlig indirektmetod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 

banktillgodohavanden. 
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Noter till resultaträkningen 

Belopp i mnkr 

 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2019 2018 2019 2018 

Not 2 Verksamhetens intäkter 135,3 142,6 219,9 228,3 

 Biljettintäkter 101,9 105,9 101,9 105,9 

 Skolkortsintäkter 17,7 19,8 17,7 19,8 

 Resplusintäkter 3,5 2,8 3,5 2,8 

 Fraktintäkter 0,5 0,3 18,9 20,1 

 Bidrag Trafikverket 0,0 3,7 15,8 19,2 

 Bidrag samverkande system 3,2 3,5 3,2 3,5 

 EU-bidrag 3,7 2,3 3,7 2,3 

 Tåghyror 0 0 22,0 22,9 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0 0 4,0 4,3 

 Driftsbidrag 0 0 22,7 19,8 

 Övriga intäkter 4,7 4,3 6,5 7,7 

    

Not 3 Verksamhetens kostnader -697,5 -670,8 -782,0 -755,9 

 Trafikkostnader -638,6 -614,2 -708,5 -685,2 

 Personalkostnader inkl direktionen -36,4 -34,1 -45,3 -42,8 

 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -10,5 -10,1 -10,5 -10,1 

 Lokalkostnader -2,3 -1,9 -2,9 -2,2 

 Konsultkostnader -1,8 -1,5 -1,8 -1,5 

 Övriga kostnader -7,8 -9,0 -13,0 -14,1 

  

 

I posten övriga kostnader ingår arvode för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning till Region 

Västernorrlands revisorer med 35 tkr för 2019 att jämföra med 33,4 tkr för 2018. 

Avsättning för latent skatt har reserverats för i den sammanställda redovisningen med 4.1 mnkr avseende Norrtåg AB 

    

Not 4 Jämförelsestörande poster 0,0 0,9 0,0 0,9 

 Reglering av värde för produkten Best Price 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Engångsintäkter Norrlandsfördelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Upphandlingsskadeavgift 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Viten 0,0 0,9 0,0 0,9 

      

Not 5 Kommunal biljettsubvention 181,1 143,6 181,1 143,6 

 Sundsvalls kommun 85,6 69,9 85,6 69,9 

 Örnsköldsviks kommun 48,5 46,2 48,5 46,2 

 Härnösands kommun 43,4 24,5 43,4 24,5 

 Timrå kommun 3,7 3,1 3,7 3,1 
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Not 6 Medlemsbidrag 383,6 386,1 383,6 386,1 

 Region Västernorrland 225,2 214,5 225,2 214,5 

 Sundsvalls kommun 55,0 56,7 55,0 56,7 

 Örnsköldsviks kommun 37,3 35,8 37,3 35,8 

 Härnösands kommun -6,1 8,4 -6,1 8,4 

 Kramfors kommun 28,7 26,6 28,7 26,6 

 Sollefteå kommun 13,4 16,6 13,4 16,6 

 Timrå kommun 18,8 17,3 18,8 17,3 

 Ånge kommun 11,3 10,2 11,3 10,2 

 

Noter till balansräkningen 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 51,2 48,4 55,8 53,6 

 Årets anskaffningar 0,4 2,7 0,8 3,0 

 Försäljningar och utrangeringar 0 0,0 -0,1 -0,8 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51,6 51,1 56,5 55,8 

      

 Ingående avskrivningar -46,9 -42,8 -49,3 -45,4 

 Försäljningar och utrangeringar 0 0,0 0,1 0,8 

 Avskrivningar -2,7 -4,1 -3,2 -4,7 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -49,6 -46,9 -52,4 -49,3 

      

  2,0 4,2 4,0 6,5 

        

Not 8 

Finansiella 

anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

 Avseende andelar i andra bolag       

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5   

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0   

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 1,9 1,9   

 Samtrans AB 0 0 0,0 3,1   

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0   

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0   

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0   

    18,4 21,5 1,0 1,0 
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Not 9 Kortfristiga placeringar 0,0 15,0 0,0 15,0 

 Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar 0,0 15,0 0,0 15,0 

      

Not 10 Kortfristiga fordringar 83,5 121,5 80,0 118,4 

 Kundfordringar 52,5 58,0 55,2 68,1 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10,8 27,4 13,0 34,3 

 Övriga kortfristiga fordringar 20,1 36,2 11,9 16,0 

      

Not 11 Kortfristiga skulder 241,2 289,8 244,7 300,2 

 Leverantörsskulder 56,0 66,4 58,7 77,6 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,8 31,5 33,4 52,5 

 Övriga kortfristiga skulder 167,4 191,8 152,7 170,1 

 

Noter till kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 12 Betalda räntor och erhållen utdelning     

 Erhållen ränta 0,1 0,0 0,1 0,2 

 Erlagd ränta 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Not 13 

 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

  

 Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,2 

 Avskrivningar 2,6 4,1 3,2 4,7 

 Ökning av avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Förändring avsättningar 0,0 0,0 -0,3 -0,2 

  2,6 4,1 2,9 4,7 

Not 14 Likvida medel     

 Följande delkomponenter ingår i likvida medel:      

 Kortfristig placering 0,0 15,0 0,0 15,0 

 Kassa och bank 138,6 128,8 164,3 164,2 

  138,6 143,8 164,3 179,2 

      

 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 

▪ De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

▪ De kan lätt omvandlas till kassamedel. 

▪ De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 
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Ekonomisk ordlista 

Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  

Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 

framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), respektive 

hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 

övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 

för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 

faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 

jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt 

avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 

likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 
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Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25 

Tid: 16:30  17:27  
Datum: 2020-05-25  
Plats: Distansmöte via Teams  
   
Närvarande ledamöter:   
Se Tjänstgöringslistan   
   
Närvarande tjänstemän:   
Charlotta Hellhoff Pelle Nilsson  
Camilla Norberg Göran Anger  
Thomas Olsson   
   
Övriga närvarande:   
Åke Söderberg   
   
   
   
Justerare: 
Jan Filipsson (S) 

  

   
Tid för justering: 
2020-05-26 

Justering av protokollet sker 
med BankID 

 

Underskrifter   
Se sista sidan 
 

  

   
   
   

ANSLAG/BEVIS 

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 
2020-05-25 2020-05-26 2020-06-18 

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
läns förvaltning 

 

   
   
   
  
Camilla Norberg, Nämndadministratör 

  

 

Datum 
2020-05-25  

Diarienr 
20/00424-2 

  
  

        Camilla Norberg, 070-231 83 20   
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Medlem 
Namn 

När-
varo 

Tjg. 
Ers 

Reservation 
§ 

Omröstning Anteckning 
Justerare 
Tjänstgör T.o.m. 
Tjänstgör Fr.o.m.  

 
 

 
 Ja Nej 

Region Västernorrland 
Ordinarie 
Per Wahlberg (M) X           Ordförande 

Henrik Sendelbach (KD) X           Vice ordförande 

Region Västernorrland 
Ersättare 
Sara Nylund (S) X            
Lars-Gunnar Hultin (V) X            

Örnsköldsvik 
Ordinarie 
Mikael Malmén (S) X            

Örnsköldsvik 
Ersättare 
Andreas Jansson (C)             

Kramfors 
Ordinarie 
Malin Svanholm (S)             

Kramfors 
Ersättare 
Jon Björkman (V) X X           

Härnösand 
Ordinarie 
Knapp Britta Thyr (MP)             

Härnösand 
Ersättare 
Christian Wasell (M)             

Sundsvall 
Ordinarie 
Hans Forsberg (C) X            

Sundsvall 
Ersättare 
Sven Bredberg (M) X            

Timrå 
Ordinarie 
Stefan Dalin (S) X            

Timrå 
Ersättare 
Gunnar Grönberg (S)             

Ånge 
Ordinarie 
Jan Filipsson (S) X           Justerare 

Ånge 
Ersättare 
Anders Mjärdsjö (M) X            

Sollefteå 
Ordinarie 
Paul Höglund (C)             

Sollefteå 
Ersättare 
Curt Noppa (S) X            
Ingemar Jonsson (C) X           Adjungerad 
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§ 86. Reviderad årsredovisning 2019 

Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa den reviderade versionen av årsredovisning för 2019. 

Bakgrund 

Kollektivtrafikmyndighetens årsredovisning för 2019 fastställdes av Förbundsdirektionen 
2020-03-25. Efter att årsredovisningen fastställdes har några fel uppmärksammats. 
Processen med framställande av årsredovisningen har haft stora utmaningar med anledning 
av resursbrist på grund av sjukfrånvaro. Resurser har tilldelats för att arbeta med de 
uppmärksammade bristerna.  
Vidtagna åtgärder 
Text och tabeller i årsredovisningen har redigerats på sidorna 4, 31, och 32.  
Avseende kapitlet Ekonomiska rapporter har revidering skett av värden i tabellerna för 
Sammanställd redovisning, sidorna 57  59, för Resultaträkning, Kassaflödesanalys samt 
Balansräkning. De är nu i enlighet med Sammanställd redovisning i årsredovisningen för 
2018. 
En synpunkt från revisorer är att den Sammanställda redovisningen bör redovisas i enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings (RKR) anvisning. Den frågan om hur så skall ske, 
har vidarebefordrats inom KPMG att titta på hur värden i vårt mellanhavande med Norrtåg 
ska hanteras, varför en sådan redovisad uppställning kommer att ske först under 2020. 
I syfte att möjliggöra att ekonomiprocesserna fortlöper med god kvalitet har åtgärder för 
resursförstärkningar gjorts. För begränsad tidsperiod, har externt köp av 
redovisningstjänster och anställning av vikarierande ekonomichef genomförts.  

Myndighetens bedömning 

Årsredovisningen för 2019 har tidigare godkänts av förbundsdirektionen. Efter detta 
så har felaktigheter upptäckts och synpunkter från revisionen framkommit. Detta har 
nu till stora delar korrigerats. Det som ej har justerats är delar av synpunkter för 
revisionen från KPMG. 
Myndigheten bedömer att KPMG:s synpunkter sannolikt, formellt sett, är korrekta. 
Myndigheten menar också att synpunkterna huvudsakligen är av redovisningsteoretisk 
karaktär och att följderna av dessa ej påverkar årets resultat eller medlemmarnas 
mellanhavanden med myndigheten. 
Myndigheten avser att under år 2020 fortsätta att arbeta med revisionens synpunkter. 
Målet med det är slutföra analys och ta beslut om vilka förändringar som skall 
genomföras och ambitionen är att det skall utmynna i en korrekt ekonomisk 
redovisning. 
 
Föredragande: 
Pelle Nilsson, vik. ekonomichef. 

Expedieras till: 
Förbundets medlemmar 
Förbundets revisorer 
 
Beslutsunderlag: Missiv 2020-05-06 Reviderad årsredovisning 2019. 
 
 

Reviderad 
årsredovisning 
2019 
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   Till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik, Sollefteå, 

Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge 

   samt Region Västernorrland 

    

Kopia till: Kommunalförbundet Kollektivtrafik-

myndigheten i Västernorrlands län 

 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 

bedrivits i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

län (org nr 222000-2923) av dess direktion.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 

och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De an-

svarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskap-

er och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och fö-

reskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommu-

nal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-

lig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtra-

fikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten på ett i hu-

vudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av skuldförda 

bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i en-

lighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovis-

ningssed. Vi anser även att det finns en osäkerhet beträffande värderingen av 

aktierna i Bussgods i Västernorrland AB. 

Med anledning av ovan bedömer vi att direktionens interna kontroll inte är 

tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är fören-

ligt med de finansiella mål som direktionen har uppställt och att resultatet 

delvis är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi åberopar bifogade rapporter. 

Den 26 maj 2020 

Mikael Gäfvert Åke Söderberg Thomas Jäärf 

Revisionsberättelsen signeras med BankID av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndig-

heten i Västernorrlands läns revisorer Mikael Gäfvert, Åke Söderberg och Thomas Jäärf. 
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Revisionsberättelse Västernorrlands Läns Trafik AB, org. nr 556205-1101, 2019  1 (2) 

 

 
 
Till bolagsstämman i Västernorrlands Läns Trafik AB, org. nr 556205-1101 

Rapport om årsredovisningen   
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västernorrlands Läns Trafik AB för år 2019.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Västernorrlands Läns Trafik ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västernorrlands Läns Trafik AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Västernorrlands Läns Trafik AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Västernorrlands Läns Trafik AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 
 
Sundsvall den 26 maj 2020  
  
KPMG AB   
   
   
   
Niklas Antonsson   
Auktoriserad revisor   
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Lekmannarevisor   2020-05-26 

i Västernorrlands Läns Trafik AB 

Till årsstämman i Västernorrlands Läns 

Trafik AB  

organisationsnummer 556205-1101 

 

Till direktionen i Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län  

   

  

 

Granskningsrapport för år 2019 

Jag, av direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i Västernorrlands län 

utsedd lekmannarevisor, har uppdraget att granska Västernorrlands Läns Trafik 

AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolags-

ordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-

samheten.  

Lekmannarevisorer ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 

lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen ska utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Med anledning av att bolaget är vilande har det inte funnits någon verksamhet 

eller styrning att granska eller uttala sig om. 

2020-05-26 

Thomas Jäärf 

Lekmannarevisor 

 

 

Granskningsrapporten signeras med BankID av lekmannarevisor Thomas Jäärf. 

 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 17337396-7EE9-424C-B948-4DF6D010ADD7. Page 1 of 2.



Signatures for document with ID: 17337396-7EE9-424C-B948-4DF6D010ADD7.

TeamEngine Document E-Sign ID: 17337396-7EE9-424C-B948-4DF6D010ADD7. Page 2 of 2.

Thomas Jäärf
E-mail: t.jaarf@gmail.com
Verified by Mobile BankID
2020-05-26 15:26 CEST







 

         

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i AB Transitio 
organisationsnummer 556033-1984 
 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB 
Transitio för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Transitios 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till AB Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
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återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för AB Transitio för 
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlust enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB 
Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 3–4 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande. 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

 

Stockholm, den  

Deloitte AB 

 

 

Anneli Pihl 
Auktoriserad revisor 
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Kommunstyrelsen 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2020-000324 1.1.2.1 

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
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, daterad 2020-09-02.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 § 105 att uppdra till tekniska 

nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 

reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 

till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 

hänvisning till lag 1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 

har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att reglementet för kommunen är 

tydligt gällande ansvarsfördelning för parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 §81 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
petra.norberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2020-08-06 

 
Dnr  

KS/2020-000324 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun, daterad 2020-09-02.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 

nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 

reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 

till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 

hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 

har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att reglementet för kommunen är 

tydligt gällande ansvarsfördelning för parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 §81  

 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-02 
Dnr 

KS/2020-000324 
 

 

Bilaga - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösand, daterad 2020-09-02 

 

Petra Norberg 

tf. kanslichef 

 

 

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2020-000080 1.1.3.1 

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) 

om nämnder för vissa trafikfrågor, 

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 

enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt 

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 

enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser 

kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 

nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 

reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 

till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 

hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 

har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-10       

______  



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

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 
Thomas Jenssen, 070-340 15 09 
Thomas.jenssen@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-09 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 

 

 
 

 

 
 Samhällsnämnden 

 

Revidering av reglementet från Kommunfullmäktige till 
Samhällsnämnden 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige  

 

att samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) 

om nämnder för vissa trafikfrågor, 

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 

enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt 

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 

enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser 

kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig. 

  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 

nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 

reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 

till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 

hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 

har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet. 

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Ulf Rehnberg 

Trafik-och infrastrukturplanerare 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2020-000326 1.1.2.1 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  

kommun enligt samhällsnämndens förslag, daterad 2020-09-02.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 

att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 

om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 

inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 

länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 

2017-01-30. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I ett juridiskt perspektiv är det viktigt att revidera föreskrifterna med 

förtydliganden och hänvisning till riktlinjer, föreskrifter och lagrum.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 § 79 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga – Allmänna ordningsföreskrifter, rev. Juni 2020 

Bilaga -  Allmänna ordningsföreskrifter, rev. September 2020 

 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
petra.norberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2020-08-06 

 
Dnr  

KS/2020-000326 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  

kommun enligt samhällsnämndens förslag, daterad 2020-09-02.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), 

möjlighet att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare 

bestämmelser om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I 

ordningslagen framgår inom vilka områden som kommunen äger rätt att 

utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 

länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 

2017-01-30. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det viktigt att revidera föreskrifterna med 

förtydliganden och hänvisning till riktlinjer, föreskrifter och lagrum.   

 

 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-02 
Dnr 

KS/2020-000326 
 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 § 79  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Petra Norberg 

t.f. kanslichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands 

kommun, 2020-09-02 

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(5) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2020-000076 1.1.3.0 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  

kommun enligt samhällsnämndens förslag.     

 

1.2 Definitioner 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

Saknas Ny definition:                                            

Med camping menas övernattning i 

husvagn, husbil, annat motor-

fordon, tält eller under bar himmel 

 

1.4 Schaktning och grävning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(5) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

7§                                                          

Den som är ansvarig för 

upptagande av grus, jord eller 

sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande 

arbete ska se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten 

utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. Tillstånd krävs i 

hela kommunen för grävning i 

kommunens mark (se vidare 

Särskilda föreskrifter för 

ledningsarbete i gata) 

7§                                                          

Den som är ansvarig för 

upptagande av grus, jord eller 

sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande 

arbete ska se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten 

utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. Tillstånd krävs i 

hela kommunen för grävning i 

kommunens mark (se vidare 

Grävningsbestämmelser i 

Härnösands kommun) 

 

1.12 Ambulerande försäljning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

15§                                     

Ambulerande försäljning får 

inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning 

avses sådan gatuförsäljning 

som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och som 

därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

15§                                      

Ambulerande försäljning får 

inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning 

avses sådan gatuförsäljning 

som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och som 

därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är 

Stora Torget. För detta område 

gäller även kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 

1.13 Camping 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 
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Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

16§                                              

Camping är förbjudet på 

offentlig plats inom område 

med detaljplan. I lokaler som 

ägs eller disponeras av 

kommunen är övernattning ej 

tillåten utan särskilt tillstånd. 

16§                                               

Camping är förbjuden på 

offentlig plats inom område 

med detaljplan. Undantag 

gäller för ett område som 

enligt detaljplan eller med stöd 

av andra bestämmelser 

iordningsställts för 

campingändamål. På 

campingplatser och andra 

platser som upplåts för 

tillfällig uppställning av 

campingfordon eller tält gäller 

av SCR Svensk Camping 

fastställda ordningsregler. I 

lokaler som ägs eller 

disponeras av kommunen är 

övernattning ej tillåten utan 

särskilt tillstånd. 

 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(5) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

24§                                           

Fyrverkeri utan tillstånd får 

endast ske kl 18-02 på nyårs-, 

påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ 

fyrverkeriprodukt och bomber 

med starka ljudeffekter får 

över huvud taget inte avfyras 

inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta 

nedan. I övrigt vad gäller 

pyrotekniska varor hänvisas 

till ordningslagen 3 kap 7§ 

24§                                            

Fyrverkeri utan tillstånd får 

endast ske kl 18-01 på nyårs-, 

påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ 

fyrverkeriprodukt och bomber 

med starka ljudeffekter får 

över huvud taget inte avfyras 

inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta 

nedan. Trots ovanstående 

krävs, enligt 3 kap 7§ 

ordningslagen (1993:1617) 

tillstånd av Polismyndigheten 

om användningen med hänsyn 

till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga 

omständigheter innebär risk 

för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom. 

 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 

att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 

om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 

inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 

länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 

senast 2017-01-30. 



 

Samhällsnämnden 
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Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samhällsförvaltningen har noterat ett behov av att göra ytterligare 

revideringar varför vi föreslår följande förändringar.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun, 2017-01-30      

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-06-08 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 

 

 
 

 

 
 Samhällsnämnden 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Härnösands kommun 

Förslag till beslut 

att Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala 

ordningsföreskrifter i Härnösands kommun enligt förslaget i 

tjänsteskrivelsen 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 

att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 

om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 

inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 

länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 

senast 2017-01-30. 

Samhällsförvaltningen har noterat ett behov av att göra ytterligare 

revideringar varför vi föreslår följande förändringar. 

 

1.2 Definitioner 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

Saknas Ny definition:                                            

Med camping menas övernattning i 

husvagn, husbil, annat motor-

fordon, tält eller under bar himmel 
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1.4 Schaktning och grävning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

7§                                                          

Den som är ansvarig för 

upptagande av grus, jord eller 

sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande 

arbete ska se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten 

utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. Tillstånd krävs i 

hela kommunen för grävning i 

kommunens mark (se vidare 

Särskilda föreskrifter för 

ledningsarbete i gata) 

7§                                                          

Den som är ansvarig för 

upptagande av grus, jord eller 

sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande 

arbete ska se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten 

utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. Tillstånd krävs i 

hela kommunen för grävning i 

kommunens mark (se vidare 

Grävningsbestämmelser i 

Härnösands kommun) 

 

1.12 Ambulerande försäljning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

15§                                     

Ambulerande försäljning får 

inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning 

avses sådan gatuförsäljning 

som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och som 

därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

15§                                      

Ambulerande försäljning får 

inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning 

avses sådan gatuförsäljning 

som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och som 

därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är 

Stora Torget. För detta område 

gäller även kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 

 

 

 

 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-06-08 
Diarienummer 

SAM2020-xxxx 
 

 

1.13 Camping 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

16§                                              

Camping är förbjudet på 

offentlig plats inom område 

med detaljplan. I lokaler som 

ägs eller disponeras av 

kommunen är övernattning ej 

tillåten utan särskilt tillstånd. 

16§                                               

Camping är förbjuden på 

offentlig plats inom område 

med detaljplan. Undantag 

gäller för ett område som 

enligt detaljplan eller med stöd 

av andra bestämmelser 

iordningsställts för 

campingändamål. På 

campingplatser och andra 

platser som upplåts för 

tillfällig uppställning av 

campingfordon eller tält gäller 

av SCR Svensk Camping 

fastställda ordningsregler. I 

lokaler som ägs eller 

disponeras av kommunen är 

övernattning ej tillåten utan 

särskilt tillstånd. 

 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

24§                                           

Fyrverkeri utan tillstånd får 

endast ske kl 18-02 på nyårs-, 

påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ 

fyrverkeriprodukt och bomber 

med starka ljudeffekter får 

över huvud taget inte avfyras 

inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta 

nedan. I övrigt vad gäller 

pyrotekniska varor hänvisas 

till ordningslagen 3 kap 7§ 

24§                                            

Fyrverkeri utan tillstånd får 

endast ske kl 18-01 på nyårs-, 

påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ 

fyrverkeriprodukt och bomber 

med starka ljudeffekter får 

över huvud taget inte avfyras 

inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta 

nedan. Trots ovanstående 

krävs, enligt 3 kap 7§ 

ordningslagen (1993:1617) 

tillstånd av Polismyndigheten 

om användningen med hänsyn 

till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga 

omständigheter innebär risk 

för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands 

kommun 

Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617). 
 

1.1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 

den allmänna ordningen i Härnösands kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap, 2 §, punkterna 1-4 i ordningslagen om inte annat 

anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 

kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap, ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 

med stöd av 1 kap, 2 §, andra stycket, ordningslagen, gälla samtliga 

offentliga platser om inte annat anges. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör 

kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 

1.2 Definitioner 

5§ Följande begrepp används i detta dokument och definieras enligt nedan: 

 
Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt 

plan-och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park 

eller annan plats som enligt  detaljplan  angetts  som allmän  plats. Allmän  plats är 

i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. 

 
Offentlig plats Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala 

ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels 

andra ytor inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får 

användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som 

används för gång-, cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 

privatägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges 

särskilt, på alla offentliga platser. 

 
Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en 

möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver 

allmän och offentlig  plats.  Kommunen  kan  i ordningsföreskrifterna  bestämma 

att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av 

samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara 

områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena  måste beskrivas 

tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, 

idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och 

begravningsplatser. 

 

  Med camping menas övernattning i husvagn, husbil, annat motorfordon, tält eller under bar himmel. 
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1.3 Lastning av varor m m 

6 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 

utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 

räddningstjänstens arbete hindras eller så att risk för skada på person eller 

egendom uppstår. 
 

1.4 Schaktning och grävning 

7 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 

att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta  möjliga 

olägenhet.  Tillstånd krävs i hela kommunen  för grävning  i kommunens 

mark. (se vidare Grävningsbestämmelser i Härnösands kommun) 
 

1.5 Störande buller 

8 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 

t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 
 

1.6 Containrar 

9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp 

på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containrarna med ägarens 

eller nyttjanderättshavarens namn,  adress och telefonnummer.  Tillstånd 

krävs, söks hos polisen. 
 

1.7 Markiser, flaggor och skyltar 

10 § Markiser, flaggor, juldekorationer, banderoller och skyltar får inte sättas 

upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller 

över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. (För mer information, se 

kommunens Råd och riktlinjer för skyltning) 
 

1.8 Affischering 

11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 

tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 

som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 

1.9 Högtalarutsändning 

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare  eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 
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1.10 Insamling av pengar 

13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 

liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 

inte tillstånd. 
 

1.11 Förtäring av alkohol 

(Kommunfullmäktige 2015-03-30) 

14 § 

Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan 

annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte 

förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda 

begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, de områden som 

avses framgår nedan. 

Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de 

anmälnings- och tillståndspliktiga beslut som kan ha meddelats för 

serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats. 

De centrala platser som avses är Mellanholmen, Stadsparken, 

Kanaluddsområdet mot Kattastrand och Kristinaparken med sin avgränsning 

mot Rosenbäcksallén och Brännavägen. 

Dessutom ingår det område som omgärdas av Östra Kanalgatan, 

Brunnshusgatan, Pumpbacksgatan, Skeppsbron, och Stora Torget, varvid 

nämnda gator ingår i området. 

Vidare avses det område som omgärdas av Beckhusgatan, Nybrogatan, 

Krukmakaregatan, Holmgatan, Hamnbassängen och Nattviken. Till detta hör 

även norra delen av Kronholmen. 
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1.12 Ambulerande försäljning 

15 § Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 

plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 

inte kräver tillstånd enligt 3 kap, 1 §, ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är Stora torget. För detta område gäller också 

kommunens föreskrifter om torghandel. 
 

1.13 Camping 

16 § Camping är förbjuden på offentlig plats inom område med detaljplan. Undantag gäller för 

ett område som enligt detaljplan eller med stöd av andra bestämmelser iordningsställts för 

campingändamål.  
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På campingplatser och andra områden som upplåts för tillfällig uppställning av camping- 

fordon eller tält gäller av SCR Svensk Camping fastställda ordningsregler. 

I lokaler som ägs eller disponeras av kommunen är övernattning ej tillåten 

utan särskilt tillstånd. 
 

1.14 Badförbud 

17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade 

kablar. 
 

1.15 Hundar 

18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll  eller 

nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 

för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller service- och 

signalhundar. 

19 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de 

områden där kommunen anordnat hundrastplatser eller inhägnade områden. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats samt 

hundrastgårdar, dock inte inom övriga inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer alternativt vara ID-märkt med tatuering 

eller mikrochip. 

Hundar får inte rastas på begravningsplatser eller kyrkogårdar. Hund får 

dock medfölja besökare till begravningsplats/kyrkogård men ska då hållas 

kopplad. 

20 § Inom särskilt anordnande lekplatser, badplatser, parker, planteringar 

samt vid gång- och cykelvägar och inom områden med tydlig stadsprägel 

skall föroreningar efter hundar plockas upp. 

Katter 

21 § Kattens ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa 

bestämmelserna i 22-23§ 

22 § Katt skall hållas under sådan tillsyn att den ej orsakar skador, olägenheter 

eller på annat sätt stör omgivningen. 

23 § När en katt vistas utomhus skall katten,  såvida  den inte är kopplad, 

antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller 

vara id-märkt med en synlig tatuering. 
 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

24 § Fyrverkeri utan tillstånd får ske endast kl.  18-01 på nyårs-, påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ fyrverkeriprodukt och bomber med starka 

ljudeffekter får över huvud taget inte avfyras inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta nedan. 
 

Trots ovanstående krävs, enligt 3 kap 7§ ordningslagen (1993:1617), tillstånd av  

Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 

och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet  

för person eller egendom. 
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1.17 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen inom detaljplanelagda områden. 

26 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på 

offentlig plats. 
 

1.18 Ridning 

27 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår, om inte annat anges via 

skyltar. 

28 § Ridning får inte ske på offentliga badplatser under perioden 1 maj – 30 

september. 
 

1.19 Löpning och mopedåkning 

29 § Mopedåkning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår. 

30 § Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår. 
 

1.20 Avgift för att använda offentlig plats 

31 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som 

har beslutats av kommunfullmäktige. 
 

1.21 Adressering 

32 § Varje byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med 

särskild adressnummerskylt. 

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 

adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den 

med lätthet kan avläsas. 

Adressnummerskylt ska sättas upp på lämplig plats vid byggnadens ingång 

eller infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmän plats som 
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adressnumret avser. Om ingång eller infart ligger på byggnadens baksida, 

ska adressnummerskylt även sättas upp mot den gata, väg eller plats som 

avses med adressnumret. 
 

1.22 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

33 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-10 §§, 

11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14-17 §§, 19-20 §§ och 22-32 

§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 

ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor 

efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands 

kommun 

Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617). 
 

1.1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 

den allmänna ordningen i Härnösands kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap, 2 §, punkterna 1-4 i ordningslagen om inte annat 

anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 

kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap, ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 

med stöd av 1 kap, 2 §, andra stycket, ordningslagen, gälla samtliga 

offentliga platser om inte annat anges. 

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör 

kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 

1.2 Definitioner 

5§ Följande begrepp används i detta dokument och definieras enligt nedan: 

 
Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt 

plan-och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park 

eller annan plats som enligt  detaljplan  angetts  som allmän  plats. Allmän  plats är 

i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. 

 
Offentlig plats Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala 

ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels 

andra ytor inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får 

användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som 

används för gång-, cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 

privatägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges 

särskilt, på alla offentliga platser. 

 
Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en 

möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver 

allmän och offentlig  plats.  Kommunen  kan  i ordningsföreskrifterna  bestämma 

att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av 

samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara 

områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena  måste beskrivas 

tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, 

idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och 

begravningsplatser. 

 

  Med camping menas övernattning i husvagn, husbil, annat motorfordon, tält eller under bar himmel. 
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1.3 Lastning av varor m m 

6 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 

utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill och dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 

räddningstjänstens arbete hindras eller så att risk för skada på person eller 

egendom uppstår. 
 

1.4 Schaktning och grävning 

7 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 

att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta  möjliga 

olägenhet.  Tillstånd krävs i hela kommunen  för grävning  i kommunens 

mark. (se vidare Grävningsbestämmelser i Härnösands kommun) 
 

1.5 Störande buller 

8 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 

t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 
 

1.6 Containrar 

9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp 

på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containrarna med ägarens 

eller nyttjanderättshavarens namn,  adress och telefonnummer.  Tillstånd 

krävs, söks hos polisen. 
 

1.7 Markiser, flaggor och skyltar 

10 § Markiser, flaggor, juldekorationer, banderoller och skyltar får inte sättas 

upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller 

över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. (För mer information, se 

kommunens Råd och riktlinjer för skyltning) 
 

1.8 Affischering 

11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 

tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden 

som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 

1.9 Högtalarutsändning 

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare  eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 
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1.10 Insamling av pengar 

13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 

liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 

inte tillstånd. 
 

1.11 Förtäring av alkohol 

(Kommunfullmäktige 2015-03-30) 

14 § 

Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol samt sådan 

annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte 

förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda 

begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, de områden som 

avses framgår nedan. 

Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de 

anmälnings- och tillståndspliktiga beslut som kan ha meddelats för 

serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats. 

De centrala platser som avses är Mellanholmen, Stadsparken, 

Kanaluddsområdet mot Kattastrand och Kristinaparken med sin avgränsning 

mot Rosenbäcksallén och Brännavägen. 

Dessutom ingår det område som omgärdas av Östra Kanalgatan, 

Brunnshusgatan, Pumpbacksgatan, Skeppsbron, och Stora Torget, varvid 

nämnda gator ingår i området. 

Vidare avses det område som omgärdas av Beckhusgatan, Nybrogatan, 

Krukmakaregatan, Holmgatan, Hamnbassängen och Nattviken. Till detta hör 

även norra delen av Kronholmen. 
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1.12 Ambulerande försäljning 

15 § Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 

plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 

inte kräver tillstånd enligt 3 kap, 1 §, ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är Stora torget. För detta område gäller också 

kommunens föreskrifter om torghandel. 
 

1.13 Camping 

16 § Camping är förbjuden på offentlig plats inom område med detaljplan. Undantag gäller för 

ett område som enligt detaljplan eller med stöd av andra bestämmelser iordningsställts för 

campingändamål.  



Datum 

2020-xx-xx 
Sida 

6(8) Härnösands kommun 

 

 

 

På campingplatser och andra områden som upplåts för tillfällig uppställning av camping- 

fordon eller tält gäller av SCR Svensk Camping fastställda ordningsregler. 

I lokaler som ägs eller disponeras av kommunen är övernattning ej tillåten 

utan särskilt tillstånd. 
 

1.14 Badförbud 

17 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade 

kablar. 
 

1.15 Hundar 

18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll  eller 

nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 

för ledarhund för synskadad person, för polishund i tjänst eller service- och 

signalhundar. 

19 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de 

områden där kommunen anordnat hundrastplatser eller inhägnade områden. 

Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats samt 

hundrastgårdar, dock inte inom övriga inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer alternativt vara ID-märkt med tatuering 

eller mikrochip. 

Hundar får inte rastas på begravningsplatser eller kyrkogårdar. Hund får 

dock medfölja besökare till begravningsplats/kyrkogård men ska då hållas 

kopplad. 

20 § Inom särskilt anordnande lekplatser, badplatser, parker, planteringar 

samt vid gång- och cykelvägar och inom områden med tydlig stadsprägel 

skall föroreningar efter hundar plockas upp. 

Katter 

21 § Kattens ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa 

bestämmelserna i 22-23§ 

22 § Katt skall hållas under sådan tillsyn att den ej orsakar skador, olägenheter 

eller på annat sätt stör omgivningen. 

23 § När en katt vistas utomhus skall katten,  såvida  den inte är kopplad, 

antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller 

vara id-märkt med en synlig tatuering. 
 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

24 § Fyrverkeri utan tillstånd får ske endast kl.  18-01 på nyårs-, påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ fyrverkeriprodukt och bomber med starka 

ljudeffekter får över huvud taget inte avfyras inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta nedan. 
 

Trots ovanstående krävs, enligt 3 kap 7§ ordningslagen (1993:1617), tillstånd av  

Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 

och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet  

för person eller egendom. 
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1.17 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

25 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen inom detaljplanelagda områden. 

26 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på 

offentlig plats. 
 

1.18 Ridning 

27 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår, om inte annat anges via 

skyltar. 

28 § Ridning får inte ske på offentliga badplatser under perioden 1 maj – 30 

september. 
 

1.19 Löpning och mopedåkning 

29 § Mopedåkning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår. 

30 § Löpning och promenad är förbjudet i anlagda skidspår. 
 

1.20 Avgift för att använda offentlig plats 

31 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som 

har beslutats av kommunfullmäktige. 
 

1.21 Adressering 

32 § Varje byggnad, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med 

särskild adressnummerskylt. 

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 

adressnummerskylt samt att tillse, att skylten hålls i sådant skick, att den 

med lätthet kan avläsas. 

Adressnummerskylt ska sättas upp på lämplig plats vid byggnadens ingång 

eller infart och vara väl synlig från den gata, väg eller allmän plats som 
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adressnumret avser. Om ingång eller infart ligger på byggnadens baksida, 

ska adressnummerskylt även sättas upp mot den gata, väg eller plats som 

avses med adressnumret. 
 

1.22 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

33 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-10 §§, 

11 § första stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14-17 §§, 19-20 §§ och 22-32 

§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 

ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor 

efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 
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§ 116 Dnr 2019-000519 1.2.2.1 

Tillgänglighetspolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta tillgänglighetspolicyn för Härnösands kommun.   

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har tidigare haft en tillgänglighetspolicy som 

beslutades i kommunfullmäktige 2014. Tillgänglighetspolicyn upphörde att 

gälla 2015-12-31. Avsikten var att revidera policyn efter en revidering av 

kommunens övergripande mål, men genomfördes inte vid det tillfället. I 

avsaknad av en policy har nämnder och förvaltningar i sin planering och 

uppföljning av arbetet i verksamheterna förhållit sig till övergripande 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 

2030 och nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.  

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder och 

handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 

avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 

december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 

densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening, se 

bilaga.  

Förslaget bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell för 

uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är inriktad 

mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att utgå från 

MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra 

myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. MFD:s 
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uppdrag är att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och 

genomslaget för funktionshinderpolitiken. 

Socialt perspektiv 

Tillgänglighetspolicyn bygger på den svenska funktionshinderspolitiken och 

är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika 

bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 

samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka 

diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras. 

Att förebygga uppkomsten av all form av diskriminering är därför en viktig 

del i arbetet för delaktighet och jämlikhet. Människors individuella 

förutsättningar och behov är också en grundläggande utgångspunkt i arbetet 

för en socialt hållbar utveckling. De mål som har beslutats inom ramen för 

FN:s Agenda 2030, vilka bland annat syftar till att förverkliga mänskliga 

rättigheter för alla, utgör en viktig del i arbetet, liksom förslaget om 

tillgänglighetspolicyn, som vilar på Agenda 2030 och 

funktionshinderpolitikens intentioner. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillgänglighetspolicyn med en grund i MFD och dess övergripande mål, 

uppföljning och analys bidrar till information av vikt till regeringens 

uppföljning och redovisning av hur Sverige och dess kommuner efterlever 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt artikel 7 i konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder 

som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut 

åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor 

som andra barn. Barnrättsperspektivet är en viktig del av målområdena som 

ska belysas i uppföljningen av tillgängligheten i Härnösands kommun.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga - Tillgänglighetspolicy 

Bilaga - Yttranden och åtgärder 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Tillgänglighetspolicy 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

att anta tillgänglighetspolicyn för Härnösands kommun.   

 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har tidigare haft en tillgänglighetspolicy som 

beslutades i kommunfullmäktige 2014. Tillgänglighetspolicyn upphörde att 

gälla 2015-12-31. Avsikten var att revidera policyn efter en revidering av 

kommunens övergripande mål, men genomfördes inte vid det tillfället. I 

avsaknad av en policy har nämnder och förvaltningar i sin planering och 

uppföljning av arbetet i verksamheterna förhållit sig till övergripande 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 

2030 och  nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.  

Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder 

och handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 

avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 

december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 

densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening, se 

bilaga.  

Förslaget bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell 

för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är 

inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att 

utgå från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med 

andra myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. 

MFD:s uppdrag är att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och 

genomslaget för funktionshinderpolitiken. 

Socialt perspektiv 

Tillgänglighetspolicyn bygger på den svenska funktionshinderspolitiken och  

är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika 

bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 
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samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka 

diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras. 

Att förebygga uppkomsten av all form av diskriminering är därför en viktig 

del i arbetet för delaktighet och jämlikhet. Människors individuella 

förutsättningar och behov är också en grundläggande utgångspunkt i arbetet 

för en socialt hållbar utveckling. De mål som har beslutats inom ramen för 

FN:s Agenda 2030, vilka bland annat syftar till att förverkliga mänskliga 

rättigheter för alla, utgör en viktig del i arbetet, liksom förslaget om 

tillgänglighetspolicyn, som vilar på Agenda 2030 och 

funktionshinderpolitikens intentioner. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillgänglighetspolicyn med en grund i MFD och dess övergripande mål, 

uppföljning och analys bidrar till information av vikt till regeringens 

uppföljning och redovisning av hur Sverige och dess kommuner efterlever 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt artikel 7 i konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder 

som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut 

åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor 

som andra barn. Barnrättsperspektivet är en viktig del av målområdena som 

ska belysas i uppföljningen av tillgängligheten i Härnösands kommun.    

Petra Norberg 

Tf kanslichef  
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Bilaga – Tillgänglighetspolicy 

Bilaga – Yttranden och åtgärder 
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Inledning 

Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning utgår från de mänskliga rättigheterna och finns till för 

att främja, skydda, och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen anger att 

personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och 

delta i samhället på jämlika villkor som alla andra.  

 

I FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling lyfts 

funktionshinderperspektivet in i flera mål för hållbar utveckling. 

Funktionshindrade lyfts särskilt in som viktiga målgrupper i: 

 utformandet av lärmiljöer för inkludering 

 arbetet mot ojämlikhet och rättvis fördelning av resurser 

 en social, ekonomiskt och politisk inkludering 

 anpassning av hållbara transportsystem 

 genomdrivandet av en icke-diskriminerande politik. 

 

Nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 

I november 2017 fattade riksdagen beslut om det nya målet och den nya 

inriktningen för att genomföra funktionshinderspolitiken. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.  

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet 

uppmärksammas.  

För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden: 

 

 Principen om universell utformning, 

 Befintliga brister i tillgängligheten, 

 Individuella stöd och lösningar för individens självständighet   

 Förebygga och motverka diskriminering. 

 

De begrepp som används i policyn utgår från begrepp som används i FN:s 

Agenda 2030, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, den nationella funktionshinderpolitiken samt 

Myndigheten för delaktighet.  

Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person och omgivningen. 

Funktionsnedsättning innebär att en person har en fysisk, psykisk, 

intellektuell eller sensorisk (exempelvis nedsatt syn eller hörsel) nedsättning. 
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Härnösands kommun målprogram 2020-2023 

Kommunens vision 2020 - 2023 är Härnösand – bygger en hållbar 

framtid och anger som sitt gemensamma mål att verka för ett solidariskt 

samhälle för en hållbar framtid. Visionen omfattar alla invånare, oavsett 

ålder, kön, bakgrund och funktionshinder. Genom kommunens övergripande 

mål ska tillgänglighetsperspektivet vara ett perspektiv att förhålla sig, liksom 

barnrättsperspektivet. Verksamheterna i kommunen bidrar genom sina 

grunduppdrag som beskrivs i reglementet, till att tillgängligheten ökar inom 

varje målområde i tillgänglighetspolicyn.  

 

Kommunens övergripande mål 2020-2023  

1. Attraktivt boende med levande mötesplatser  

2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad  

3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  

4. Kunskapsstaden där alla kan växa  

5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet  

6. God service med gott bemötande  

7. Framtidens arbetsgivare  

8. Välskött och stabil ekonomi 

 

Målområden för ökad tillgänglighet   

 

Genom att verka för att verksamheter, lokaler, information och 

kommunikation blir mer tillgänglig bidrar kommunen till det 

funktionshinderpolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Digital delaktighet och 

tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Alla har lika rätt att få möjligheter att 

använda digital teknik och digitala tjänster i samhället. Sedan 1 januari 2019 

trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ikraft. (2018: 

1937) Målen för ökad tillgänglighet gäller även för upphandlad verksamhet 

och ska följas upp av ansvarig huvudman. 

 

Målområde tillgänglig verksamhet 

 

Härnösands kommun ska särskilt verka för att göra verksamheten tillgänglig 

för personer med funktionsnedsättning. Verksamheternas grunduppdrag 

återfinns i nämndernas reglemente och nämnderna ska tillse att 

tillgänglighetsperspektivet genomsyrar alla välfärdsuppdrag man har i sina 

verksamheter.  

 Det sker genom att arbeta systematiskt, strategiskt och strukturerat 

för ökad tillgänglighet 
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Målområde tillgänglig information och kommunikation  

 

Härnösands kommun ska särskilt verka för att information och 

kommunikation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

 Det sker genom att utforma såväl extern webbplats, e-tjänster och 

mobilapplikationer så att personer med funktionsnedsättning kan ta 

del av dessa vilket även omfattar interna arbetssystem och intranät. 

 

 

Målområde tillgängliga lokaler 

 

Härnösands kommun ska särskilt verka för att verksamheternas lokaler och 

vallokaler ska bli mer tillgängliga och ge möjlighet för alla att delta, att 

arbeta och att besöka. 

 Det sker genom ett strukturerat och systematiskt arbete för 

kartläggning, anpassning och uppföljning av lokalernas 

tillgänglighet.  

 

Ansvar och organisation 

 

Tillgänglighetspolicyn är ett övergripande styrdokument som ger ett 

utföraransvar till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna ska 

verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster (KL 8 kap 3§). 

Nämnderna ska i sin tur ge uppdrag till sina respektive förvaltningar om att 

förverkliga policyns mål.  

Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande samordningsansvar och 

svarar för att kartläggningar och uppföljning sker på övergripande nivå. 

Uppföljning ska ske varje år på utförarnivå och av nämnderna. Uppföljning 

på övergripande nivå sker vartannat år, med start 2020. Stöd i uppföljning av 

målområdena utgår från MFD och dess verktyg för uppföljning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yttranden

Arbetslivsnämnden och samhällsnämnden föreslår ett 

bredare anslag med till exempel: Jobb och egen 

försörjning för personer med funktionsnedsättning, 

upphandling med krav på social hållbarhet, 

samhällsplanering för social hållbarhet. 

Kvalitetsdeklarerade tjänster, bland andra färdtjänsten, 

allmän kollektivtrafik samt parkeringstillstånd för 

personer med funktionsnedsättning, kan ingå.

Skolnämnden föreslår att tillgänglighetspolicyn på ett 

tydligare sätt lyfter in och visar att policyn även tar 

hänsyn till barnkonventionen och dess

betydelse utifrån att den har blivit svensk lag den 1 

januari 2020.

Hörselskadades förening vill se ett dokument som 

tydligare anger de mål som Härnösands kommun har för 

sitt tillgänglighetsarbete och en beskrivning av hur man 

ska nå målen, när man ska nå dem. Exempelvis: 

Tillgänglig verksamhet: Äldreomsorgen ska ha en tydlig 

kompetens om hur personalen på bästa sätt ska stödja 

äldre med syn - och hörselnedsättning. Syn och 

hörselinstruktörer ska tillsättas.



Kommentar Åtgärd

Nämndernas reglemente föreskriver grunduppdraget. Att samordna och erbjuda sysselsättning 

och arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden kan genom 

målområdet Tillgänglig verksamhet öka tillgängligheten genom att erbjuda sysselsättning och 

arbetsmarknadsinsatser även till personer med funktionsnedsättning. Ansvaret för 

samhällsplanering  delas mellan Kommunstyrelsen och Samhällsnämnden, genom sina uppdrag 

kan de verka för att samhällsplaneringen bidrar till social hållbarhet. Upphandlingar med krav på 

social hållbarhet kan styras av den verksamhet som uppdrar en upphandling. Uppdragsgivaren 

behöver ange det som inriktning i underlaget för upphandling. Kvalitetsdeklarerade tjänster är 

intressant ur flera perspektiv, men behöver bearbetas i organisationen för en samsyn och 

gemensamt förhållningssätt. Kvalitetsdeklarationer kan med fördel tillämpas i samband med 

upphandlingar också. 

Tillfört i policyn: Verksamheterna i 

kommunen bidrar genom sina 

grunduppdrag som beskrivs i 

reglementet, till att tillgängligheten ökar 

inom varje målområde i 

tillgänglighetspolicyn. Nämnderna ska 

tillse att tillgänglighetsperspektivet 

genomsyrar alla välfärdsuppdrag man 

har i sina verksamheter.                   Målen 

för ökad tillgänglighet gäller även för 

upphandlad verksamhet och ska följas 

upp av ansvarig huvudman.  

I förslaget till policy hänvisas till nationella mål och inriktningar för funktionshinderpolitiken. I 

riksdagens beslut framgår i policyn att: Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att 

barnrättsperspektivet uppmärksammas. Policyn grundas på de nationella målen och följs 

upp/analyseras utifrån det uppdrag myndigheten för delaktighet fått av Regeringen. 

Tillfört i policyn: Genom kommunens 

övergripande mål ska 

tillgänglighetsperspektivet vara ett 

perspektiv att förhålla sig, liksom 

barnrättsperspektivet.  I uppföljning av 

tillgängligheten ska särskilt 

barnperspektivet följas upp. 

I kommunen finns beslut om vad olika styrande dokument ska innehålla och var beslut om dem 

ska fattas. En policy är ett styrdokument som ska beslutas av fullmäktige. En policy ska till sitt 

innehåll ha en strategisk nivå och inte behandla hur, vem, vad. Den ska innehålla värderingar, 

ramar och rekommendationer och förhållningssätt. En policy kan med fördel kompletteras med 

planer och handlingsplaner på nämnds eller förvaltningsnivå, för att tydliggöra vem, vad hur och 

när, och kan även bryta ned övergripande mål till konkreta: exempelvis  Tillgänglig verksamhet: 

Äldreomsorgen ska ha en tydlig kompetens om hur personalen på bästa sätt ska stödja äldre 

med syn - och hörselnedsättning. Syn och hörselinstruktörer ska tillsättas.

Tillfört i policyn: Förtydligat under 

målområde tillgängliga lokaler: Lokaler 

och vallokaler ska bli mer tillgängliga och 

ge möjlighet för alla att delta, att arbeta 

och att besöka.
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§ 119 Dnr 2020-000360 1.1.1.1 

Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Härnösands Energi och Miljö AB:s (Hemab) investering i 

utbyggnad av biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning till en 

kostnad (exklusive externa bidrag) upp till 32 mnkr, samt 

att bevilja kommunal borgen för investeringen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Avståenden 

Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C) avstår från att delta i detta 

beslut. 

Bakgrund 

Det kommunala elbolaget Härnösands Energi- och Miljö AB (Hemab) har 

hos kommunfullmäktige ansökt om godkännande av investering i utbyggnad 

av biogasanläggningen i Älandsbro samt beviljande av kommunal borgen för 

projektet. Hemställan är i linje med ägardirektivet där det framgår att 

kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i företaget om investering 

överstigande 25 mnkr eller där utökad kommunal borgen krävs.  

Syftet med utbyggnaden av biogasanläggningen är att kunna hantera ökat 

behov av mottagning av insamlat matavfall vilket erbjuder stor 

utvecklingspotential för bolaget och bidrar till såväl kommunens som 

bolagets varumärkesprofilering som innovativ, hållbar och klimatmedveten.  
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Projektet faller väl inom företagets fastställda kommunala ändamål samt 

kommunal kompetens. Det fyller även i ägardirektivet uttalade politiska 

viljeinriktningen och ambitionen om att kommunen vill verka för ett hållbart 

samhälle och för långsiktiga klimatneutrala energilösningar samt att 

företaget ska engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som 

stöder nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i 

hållbarhetsfrågor. 

Socialt perspektiv 

Projektet kan komma att skapa enstaka nya arbetstillfällen. 

Ekologiskt perspektiv 

Biogas är en förnybar energikälla och bidrar till cirkulär och hållbar ekonomi 

där avfall utnyttjas och återvinns istället för att deponeras. Projektet bidrar 

till att nå de nationella klimatmålen och har en positiv miljöpåverkan vilket 

beskrivs detaljerat i bilagan till ansökan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Hemab har förutom godkännande av företagets egen investering i projektet 

även ansökt om beviljande av kommunal borgen för lånet som bolaget 

behöver ta för att kunna genomföra investeringen. Beviljandet av kommunal 

borgen innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om utökad 

borgensram för Hemab då den nya investeringen inte inryms under befintligt 

borgenstak.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Hemställan godkännande av investering 

Hemställan biogasanläggning 
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 Kommunfullmäktige 

Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Härnösands Energi och Miljö AB:s (Hemab) investering i 

utbyggnad av biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning 

beviljas och till en kostnad (exklusive externa bidrag) upp till 32 mnkr, samt 

att bevilja kommunal borgen för investeringen.  

Beskrivning av ärendet 

Det kommunala elbolaget Härnösands Energi- och Miljö AB (Hemab) har 

hos kommunfullmäktige ansökt om godkännande av investering i utbyggnad 

av biogasanläggningen i Älandsbro samt beviljande av kommunal borgen 

för projektet. Hemställan är i linje med ägardirektivet där det framgår att 

kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i företaget om investering 

överstigande 25 mnkr eller där utökad kommunal borgen krävs.  

Syftet med utbyggnaden av biogasanläggningen är att kunna hantera ökat 

behov av mottagning av insamlat matavfall vilket erbjuder stor 

utvecklingspotential för bolaget och bidrar till såväl kommunens som 

bolagets varumärkesprofilering som innovativ, hållbar och klimatmedveten.  

Projektet faller väl inom företagets fastställda kommunala ändamål samt 

kommunal kompetens. Det fyller även i ägardirektivet uttalade politiska 

viljeinriktningen och ambitionen om att kommunen vill verka för ett hållbart 

samhälle och för långsiktiga klimatneutrala energilösningar samt att 

företaget ska engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som 

stöder nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i 

hållbarhetsfrågor. 

Hemab har gjort en klimtklivsansökan hos Naturvårdsverket om 50% av 

investeringskostnaden. Ansökan beviljades i augusti 2020. 

Socialt perspektiv 

Projektet kan komma att skapa enstaka nya arbetstillfällen. 
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Ekologiskt perspektiv 

Biogas är en förnybar energikälla och bidrar till cirkulär och hållbar 

ekonomi där avfall utnyttjas och återvinns istället för att deponeras. 

Projektet bidrar till att nå de nationella klimatmålen och har en positiv 

miljöpåverkan vilket beskrivs detaljerat i bilagan till ansökan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Hemab har förutom godkännande av företagets egen investering i projektet 

även ansökt om beviljande av kommunal borgen för lånet som bolaget 

behöver ta för att kunna genomföra investeringen. Beviljandet av kommunal 

borgen innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om utökad 

borgensram för Hemab då den nya investeringen inte inryms under 

befintligt borgenstak.    

Beslutsunderlag 

Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning 

Bilaga 1 – Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 

biogasanläggning (beslutsunderlag från Hemab) 

Ägardirektiv Hemab 2017-12-18 (Dnr 2015-000310)    

Anna Bostedt 

T.f. ekonomichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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I december 2015 enades världens länder i Parisavtalet om att den globala temperatur ökningen ska hållas under två 
grader Celsius. Användandet av förnybara drivmedel är en viktig del i omställningen och det kommer medföra en ökad 
efterfrågan. 

Under 2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller både klimatmål och en 
klimatlag. Den nya klimatlagen innebär att varje regering är skyldig att föra en klimatpolitik som utgår från de av Riks-
dagen beslutade klimatmålen. Två av Sveriges klimatmål är att ha noll nettoutsläpp av koldioxid senast 2045, samt 
att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2030.

Samma år som riksdagen beslutade om det klimatpolitiska ramverket började HEMAB producera biogas på bio-
gasanläggningen vid Älandsbros återvinningscentral. Det var ett modigt och ansvarstagande beslut att bygga bio-
gasanläggningen. För om Sverige ska nå sitt mål om noll nettoutsläpp så har fordonsgasen en enorm potential att 
bidra med för att faktiskt uppnå det målet. Biogas spelar även en direkt och indirekt roll för att nå alla FNs globala 
hållbarhetsmål. 

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en utredning om de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i 
Sverige. Utredningen var klar i december 2019 och den visar på möjligheterna med biogas och att Sverige bör satsa 
nationellt på att utveckla biogasen. 

HEMABs biogas produceras i huvudsak av insamlat matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Regering-
en beslutade under 2018 att alla Sveriges kommuner ska erbjuda system för separat insamling av matavfall senast 
2021. Mängderna matavfall kommer därmed att öka och ett naturligt val är att tillverka biogas av detta matavfall. Från 
2022 kommer även krav på att matavfall måste behandlas genom biologisk nedbrytning, dvs. antingen genom rötning 
eller kompostering. Således kan inte matavfall skickas på förbränning.

Enligt HEMABs ägardirektiv ska bolaget bidra till att utveckla och profilera Härnösand genom att arbeta mot bolagets 
vision att skapa ett attraktivt och hållbart Härnösand.
Den anläggning HEMAB driftsatte 2017 var tänkt att kunna ta emot Härnösands kommuns mat avfall. När kraven 
på insamling nu ökar finns det en möjlighet att mer matavfall kan omvandlas till biogas och biogödsel. Detta memo-
randum beskriver möjligheterna med att HEMAB utvecklar och bygger ut sin anläggning för att täcka det allt större 
behovet av mottagning av matavfall. 

Sammanfattning av beslutsunderlaget
Investeringen i en utbyggd biogas anläggning medför stor utvecklingspotential för HEMAB och anlägg-
ningen i Älandsbro. Om HEMAB inte bygger anläggningen är det sannolikt att omställningen till använd-
ning av lokalt baserad fordonsbränsle kommer gå långsammare, samt att stora mängder matavfall från  
regionen kommer transporteras långa sträckor med negativ miljöpåverkan och stor kostnad. 

Den upprättade kalkylen pekar på att investeringen är både avkastnings- och miljömässigt väl motiverad. Det finns 
likt andra investeringar risker som naturligtvis behöver beaktas och särskilt bedömas. Men med fokuserat arbete kan 
riskexponeringen minskas och genom att bygga ut anläggningen kan HEMAB visa att det går att arbeta småskaligt 
och ändå vara ett regionalt nav för hantering av matavfall. 

HEMAB ser även att biogasanläggningen har stor påverkan på HEMAB som varumärke och omnämns ofta som en 
positiv del av verksamheten. Detta gynnar HEMAB i arbetet vid anskaffning av kompetens vid till exempel rekryte-
ringar. Bedömningen av denna investering bör även väga in dessa parametrar. 

Biogasen bidrar till Sveriges omställning till Cirkulär ekonomi! 

BAKGRUND
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BIOGASANLÄGGNINGEN I ÄLAND

Bild1: HEMABs nuvarande anläggning i Äland. 

Produktionsprocess
HEMAB har idag en torrötningsanläggning på Älands 
återvinningscentral som är unik i sin småskalighet.  
Anläggningen klarar av att röta cirka 4 700 ton matavfall 
per år. Det nuvarande matavfallet som rötas i anläggning-
en kommer främst från Härnösand, Sundsvall och Örn-
sköldsvik. 

Matavfallet, även kallat substrat, tippas direkt från åter-
vinningsbilarna i en tippficka. Därefter krossas substratet 
och transporteras till mottagningshallen och sedan pum-
pas det vidare och fördelas på de två rötkammare som 
finns vid anläggningen idag. 

HEMABs anläggning använder sig av så kallad mesofil  
behandling av substratet, vilket innebär att substratet uppe-
håller sig i en syrefri miljö med en temperatur på 37-42 °C  
under effektivt cirka 30 dagar. På grund av att nedbrytning-
en av materialet sker i en syrefattig miljö bildar bakterierna  
endast små mängder värme. 

Den biogas som produceras i rötkammaren innehåller  
cirka 55-65 % metan. För att fungera som drivmedel  
behöver biogas uppgraderas till fordonsgas. Uppgra-
deringen i HEMABs anläggning sker med hjälp av en 
membranteknik som separerar biogasen från bland annat 
vatten och koldioxid. Metanhalten är därefter cirka 97 % 
och gasen får då kallas för fordonsgas. Den producerade 

fordonsgasen komprimeras och lagras på flak för vidare 
transport till HEMABs tankstation i Härnösand. 

Enkelt beskrivet omvandlas cirka 10 % av substrats vikten 
till fordonsgas. Den resterande delen separeras efter en 
hygieniseringsprocess i två olika fraktioner, torr och fly-
tande. Den flytande fraktionen är en biogödsel med väl-
digt goda närings egenskaper, som sluter kretsloppet ge-
nom att återföras till brukbar åkermark. 

HEMABs anläggning idag
Den befintliga anläggningen i Älandsbro har varit i drift 
i cirka 3 år och under denna tid har personalen erhållit 
väsentlig erfarenhet kring och kunskap om att produce-
ra biogas. Detta medför att startsträckan för att komma 
igång med produktion i en ytterligare produktionslina är 
kortare och många fallgropar kan undvikas. 

1. Tippfickor för substrat

2. Mottagningshall

3. Rötkammare

4. - Pumprum

     - Kontrollrum

     - Serviceverkstad

5.  Skumfälla

6.  Hygieniseringskammare

7.  Avvattning och utlastning av rötrest

8.  Värmeanläggning och gasdistribution

9. Gaslager - biogas (rågas)

10.  Gasförbehandling (filtrering)

11.  Gasuppgradering (membranseparering)

12.  Kompressorstation

13.  Uppställningsplats mobila gasflak

14.  Dispenser för tankning av fordon 

15.  Gasfackla

16.  Reservelverk



4

Den fordonsgas som produceras säljs i den egna tank-
stationen i Härnösand samt till AGA som levererar den till 
tankstationer i Sundsvall. AGA har dessutom indikerat att 
behovet är större än det HEMAB kan leverera idag, vilket 
belyser att marknaden rör sig i en positiv riktning. 

HEMAB använder fordonsgas i flertalet av bilarna i den 
egna fordonsflottan. Det finns även en gasledning från 
Äland till en gaspanna på Saltvik där fjärrvärme produ-
ceras.

2019 gjorde biogasanläggningen i Äland en förlust om 
414 Tkr. Detta beror till viss del på produktionsstörning-
ar och en del intrimningsarbeten i rötningsprocessen. Det 
negativa resultatet är inte på grund av för små mängder 
inkommet matavfall.

Kapacitet
Under 2019 gjorde HEMAB en mindre ombyggnation av 
anläggningen. Genom att använda befintlig hygieniserings-
kammare som rötkammare, och installera en mindre, mer 
effektiv hygienisering, ökande kapaci teten på anläggning-
en med cirka 40 %. 

2019 tog HEMAB emot  5 900 ton matavfall, vilket är mer 
än anläggningens kapacitet. Därför måste en del matavfall  
komposteras på HEMABs anläggning i Äland eller trans-
porteras till annan rötningsanläggning.  Detta är ett stort 
problem, då ytorna för kompostering inte är tillräckligt sto-
ra för allt matavfall som inkommer till anläggningen, samt 
att miljö nyttan blir betydligt lägre. HEMAB arbetar med 
att finna lösningar på detta problem under avtalstiderna, 
bland annat genom pågående samarbeten med andra an-
läggningar. 

Om HEMAB inte bygger ut sin anläggning kommer det 
vara svårt att vara konkurrenskraftig i kommande upp-
handlingar gällande mottagning av mat avfall. 

Det är också viktigt att notera att investeringar i nuvaran-
de anläggning är nödvändiga oaktat en eventuell utbygg-
nad. HEMABs bedömning är att investeringsbehovet de 
kommande 3år uppgår till ca 10 - 15 Mkr. Investeringarna 
är också viktiga för att förbättra arbetsmiljön. Om dessa 
inte prioriteras och utförs kommer det vara svårt att bibe-
hålla och hitta ny personal.

Biogödsel
HEMABs biogödsel är numera SPCR120-certifierat, vilket 
betyder att innehållet i gödseln uppfyller de tydliga krav 
som finns i certifieringen. Framför allt säkerställer certifie-
ringen att biogödseln är framställtd av matavfall, att den är 
hygieniserad och uppfyller krav gällande lågt innehåll av 
metaller och synliga föroreningar. Certifieringen är även 
ett krav för att få KRAV-certifiera gödseln, vilket HEMAB 
har inlett en process för.

Fördelen med KRAV är att det ökar möjligheterna till av-
sättningen av densamma, då den får användas för ekolo-
gisk odling. 

Certifieringar är tidskrävande då provtagningar måste ske 
under minst ett års tid innan ett certifikat kan utfärdas. Det 
antas dock att HEMAB kan certifiera biogödseln genom 
att tillsätta egna resurser. 

I dagsläget finns det ett avtal med en jordbrukare i Älands-
bro. Avtalet är inte ekonomiskt gynnsamt för HEMAB, 
men det innebär avsättning av gödseln vilket i dagsläget 
annars är svårt. 
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LIVSCYKELANALYS PÅ HEMABs BIOGAS

HEMAB har under våren haft en student som genomfört 
en livscykel analys igenom ramen för ett examensarbe-
te. Det finns idag många olika referensvärden för utsläpp 
beträffande bl.a. CO2. I livscykelanalysen har som del-
mängder specifika utsläpp för HEMABs anläggning de-
tekterats. i en s.k. ”Well-To-Wheel” analys. Det vill säga en 
bedömning av vilken miljö påverkan en viss produkt eller 
tjänst har under hela dess livslängd.

Bild 2 visar flödesschemat över de processer som är in-
kluderade i livscykeln för HEMABs bioagas. Miljöpåverkan 
för dessa processer sammanställs genom beräkningar i 
en speciell mjukvara till en slutgiltig miljöpåverkan för HE-
MABs biogas. Inkluderat i beräkningar är livscykeldata för 
de produkter som krävs eller ersätts i biogasproduktionen. 
De minskade behovet av konstgödsel är inkluderat i be-

räkningarna. Då konstgödsel kräver energikrävande pro-
cesser medför denna inkludering en positiv påverkan av 
livscykeln för HEMABs biogas.

Tabell 1 visar ett jämförselse diagram mellan HEMABs 
fordonsgas, diesel och HVO. HEMABs fordonsgas blir 
ofta ifrågasatt och jämfört med HVO, men denna ”Well-
To-Wheel” analys visar på att HEMABs fordonsgas är ett 
mycket bättre alternativ i jämförelse med både diesel och 
HVO. 

Att Co2-eq är låga för fordonsgas är ingen nyhet, men det 
inspirerar till fortsatt dedikerat arbete att mer av HEMABs 
biogas når marknaden när det bidrar till att sänka CO2 
utlsläppen med ca 92 %. 

Detta arbete illustrerar även ett annat perspektiv som ofta 
glöms i diskussionen om hanteringen av matavfall. Idag 
skickar t.ex. många kommuner matavfall till förbränning 
och tillverkning av fjärrvärme. Detta alternativ är miljömäs-
sigt mycket sämre än att tillverka biogas genom rötning, 

Tabell 1: Skillnaden mellan olika behandlingsmetoder av matavfall 

och det kommer således bli förbjudet från 2022. Tabell 
1 nedan visar på en studie som är gjord av Bernstad & la 
Cour Jansen (2011). 

Studien på att rötning den mest fördelaktiga metod att 
använda vid behandling av organiskt avfall ur klimatsyn-
punkt. Under 2019 uppgraderades drygt 50 % av den 
producerade fordonsgasen på Äland, vilket är mer än de 
30 % som förutsattes uppgraderas i studien ovan. 

kg CO2-eq

Förbränning 4 230

Kompostering -4 576

Rötning - 9 199

Tabell 1: Miljöpåverkan av olika bränslen
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NYTTAN MED BIOGAS

Cirkulär ekonomi
För att förstå nyttan med biogasen måste den linjära och 
cirkulära ekonomin beröras, se bild 2. De senaste decen-
nierna har vi blivit vana vid en värld där linjär ekonomi med 
stark ekonomisk tillväxt eftersträvas. Den linjära ekonomin 
baseras väldigt förenklat på att vi utvinner naturresurser, 
som vi producerar produkter av, som sedermera konsu-
meras och till sist kasseras. Den samlade forskningen 
kring klimatförändringarna påvisar att detta inte längre är 
hållbart, och att en omställning till en cirkulär ekonomi är 
nödvändig. Således måste en ekonomisk tillväxt skapas 
genom att använda och förädla det vi redan har. För att 
denna utveckling ska gå framåt måste nya sätt att värdera 
kostnader för kretsloppsbaserade samhällsnyttor imple-
menteras.  

Biogas förknippas ofta med fordonsgas och den klimat-
nytta den ger jämfört med andra drivmedelsalternativ. 
Biogasproduktion av matavfall ger dock mer än bara for-
donsgas. Den bidrar till många samhällsnyttor både i pro-
duktions- och konsumtionsleden. Till exempel bidrar an-
vändning av biogas till en bättre luft, minskad övergödning 
och en generellt förbättrad avfallshantering. 

Linköpings Universitet genomförde 2016 tillsammans 
med BRC (Biogas Research Center) en studie som vi-
sade att biogas direkt eller indirekt bidrar till att nå FNs 
alla globala hållbarhetsmål. Biogasproduktion är en tydlig 
kretsloppsprodukt och således ett bra exempel på hur cir-
kulär ekonomi kan fungera och hur vi gör mer med mindre 
miljöpåverkan. 

Miljönytta
Det finns en avsevärd mängd olika rapporter som belyser 
miljönyttan med biogas. Ofta belyser rapporter en nytta i 
taget, för att möjliggöra en enkel jämförelse med andra 
alternativ, som ofta bara har en miljönytta. Att beskriva 

och framförallt jämföra miljönyttan med biogas är kom-
plext då den bidrar till nytta på flera plan. Biogasproduk-
tion är till exempel högt i avfallstrappan då återvinningen 
och nyttjande graden är stor, se bild 3. 

En stor nytta som biogasanvändningen medför är 
utsläpps reduktionen av CO2 vid användning av biogas 
som fordonsgas. I jämförelse med bensin och diesel är 
minskningen av CO2-utsläpp i för HEMABs fordonsgas 
92 %. 
Insamling av matavfall har också visat sig ge en spin 
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Bild 2: Skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi. 

Bild 3: Avfallstrappan
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off-effekt i form av ökad utsortering av annat avfall,  
vilket minskar volymerna restavfall, vilket antas ge en ökad 
miljönytta.

Ekonomisk nytta
Det finns många aspekter och plan att belysa för att be-
skriva den ekonomiska nyttan av biogas. I ett nationellt 
perspektiv skulle ökad användning av biogas sannolikt 
bidra till minskade kostnader för hantering av klimat-
förändringar kopplat till växthusgasutsläpp. Biogas bidrar 
till förbättrad luftkvalitet p.g.a. minskade partikelutsläpp, 
vilket sannolikt minskar relaterade kostnader för sjukdo-
mar och dödstal.

Ökad användning av biogas bidrar till att företag och orga-
nisationer kopplade till biogasproduktion kan satsa mer på 
forskning och utveckling. Sannolikheten är stor att det kan 
generera kunskap som kan exporteras till andra länder. 
Sverige rankas som världens näst mest innovativa land 
enligt WIPOs (World Intellectual Property Organisation) 
årliga mätning. Detta speglar vilka möjligheter det finns 
att utveckla och vara innovativ i Sverige. 

Fordonsgasen kan skapa förutsättningar för att  
minska kostnaderna för drivmedel inom transport-
sektorn. Att övergå från bensin eller diesel innebär ofta 
en kostnads minskning för drivmedel med mer än 20 %.  
Detta gäller både för bilar, bussar och tunga fordon.  
Sannolikt kommer fordonsgas bli ännu mer ekonomiskt 
fördelaktig i takt med att användningen av biogas ökar 
parallellt med högre kostnader för fossila bränslen.

I jämförelse med andra biodrivmedel, så som HVO, är 
lokal producerad biogas också konkurrenskraftig. HVO är 
idag aningen dyrare än normal fossildiesel. Eu har även 
ställt krav på att max 7 % av förnybara bränslen för väg- 
och rälstransporter får komma från grödobaserade bräns-
len. Detta för att undvika att skog omvandlas till åkrar där 
snabbväxande grödor ska användas till biodrivmedel, samt 
för att skydda regnskogen. Priset på HVO riskerar således 
att stiga på grund av brist på råmaterial för att tillverka 
den. Närproducerad fordonsgas kan alltså ge minskad 
sårbarhet för bl.a. upphandlande enheter i länet.

Kommunala krav
Alla kommuner har krav på sig att senast 2021 erbjuda 
insamling av matavfall. Detta kommer initialt innebära att 
mängden matavfall kommer öka. De vanligaste alternati-
ven till behandling av matavfall är idag antingen kompos-
tering eller förbränning. 

Kravet som kommer 2021 innebär dock att matavfallet 
ska behandlas organiskt genom till exempel rötning eller 
kompostering. Således kommer inte förbränning av mat-
avfall vara ett alternativ efter 2022. Fördelen med rötning 
är att miljönyttan är större än genom kompostering efter-
som både näringen och energin utnyttjas. Vid komposte-
ring avgår ca 50% av energin som värme. 

Bild 4: HEMABs cirkulära behandling av matavfall
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MARKNADSBEDÖMNING

Matavfall
Sannolikt kommer mängden insamlat matavfall att öka 
p.g.a. nya kommunala regler. HEMABs anläggning är 
strategiskt placerad i förhållande till alla kommuner i Väs-
ternorrland. Det betyder att transporterna till HEMAB blir 
ekonomiskt fördelaktig, samtidigt som miljöpåverkan blir 
minimal för transporterna av matavfallet. 

Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik bedriver idag 
insamling av matavfall. HEMAB gjorde våren 2018 en 
under sökning bland de övriga kommunerna i Västernorr-
land med förhoppningen att få insikt i deras planer. Svaren 
var relativt entydiga: alla kommuner har att påbörja insam-
ling inkluderat i sina avfallsplaner, men tidsplanen är mer 
flytande. Alla kommuner ställer sig positiva till att HEMAB 
utreder möjligheten att bygga ut sin biogasanläggning. 

Naturvårdsverket har publicerat en rapport som visar att 
varje invånare 2016 producerade 97 kilo matavfall i hus-
hållet per år. I Västernorrland finns det cirka 250 000 in-
vånare, vilket innebär att den totala potentialen i länet är 
cirka 24 000 ton matavfall per år. Svårigheten ligger i att 
finna en lösning till att nå en insamlingsgrad på 100 %.  
Om allt matavfall rötas i en biogasanläggning är mängden 
matavfall omräknat till energi i fordonsgas cirka 28 GWh. 
I tabell 2 har HEMAB gjort en samlad bedömning om vad 
som är rimliga insamlingsvolymer de kommande åren, och 
således utgör det en bedömd marknadspotential.  

Fordonsgas - Biogas
Marknaden för fordonsgas tillverkad av biogas har en god 
framtid i det omställningsarbete som Sverige står inför. 
Det kommer säkerligen behövas en mix av en rad olika 
bränslen för att få till stånd en omställning. Övergår alla 
privatpersoner till elbilar får elnäten bekymmer och om 
alla börjar köra på HVO kommer inte resurserna i dags-
läget räcka. Således kommer biogas att ha en roll att fylla 
och en marknadsandel att ta. Det finns idag ett bonus-
malus -system som medför en bonus på 10 000 kr vid köp 
av en gasbil. Förmånsvärdet på en gasbil är 40 % lägre än 
på en bensin- eller dieselbil. Dessutom är drivmedelskost-
naderna cirka 15-20 % lägre jämfört med bensin och  
diesel. Incitamenten är redan idag goda för att privat-
personer ska överväga tanken att nästa bil är en biogasbil 
iställer för en fossildriven bil.

Miljönyttan är tydlig i att framställa biogas av matavfallet, 
speciellt om man ställer den i perspektiv mot alternativet, 
som är förbränning. Då blir det i bästa fall fjärrvärme av 
matavfallet, vilket inte medför samma miljönytta som bio-
gasen. Det ska även tilläggas att det i många aspekter 
är positivt att använda inhemskt och lokalt producerat 
drivmedel. Dels för att det direkt medför mindre miljö-
påverkan, men även eftersom spårbarheten ökar vilket ger 
bättre kontroll på miljöpåverkan. 

HEMAB har genom att arbeta efter sin vision att  
skapa innovativ samhällsnytta redan satsat på att bygga 
en småskalig biogasanläggning med tillhörande tanksta-
tion. Detta medför att HEMAB kan leverera fordonsgas till 
miljömedvetna bilister, samtidigt som återvinnings bilarna i 
Härnösand kan drivas på ett bränsle som de facto samlas 

Bild 5 : Närliggande kommuner som kan tänkas skicka matavfall till HEMABs anläggning. Cirklarnas storlek visar 
symboliskt mängden matavfall från respektive kommun. 
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in när de nyttjas. Detta är naturligtvis gynnsamt för mil-
jön, men även den ekonomiska aspekten är positiv, då  
HEMAB kan producera och till viss del vara självförsörjan-
de på bränsle. 

Utvecklingen för den tyngre transportsektorn går snabb-
are fram än för personbilar. Fordonstillverkarna satsar på 
utveckling av nya och effektiva fordon både för kompri-
merad fordonsgas (CBG) och flytande fordonsgas (LGB). 
HEMAB tillverkar och distribuerar i dagsläget endast 
CBG. Det är en relativt stor investering att bygga en an-
läggning som konverterar CBG till LBG, vilket inte är in-
räknat i denna kalkyl.

Det finns i dag en stor aktör, GASUM, som satsar stort på 
LBG i Sverige och även i Norrland. De planerar att bygga 
tankstationer och produktionsanläggningar längs norr-
landskusten. De har även indikerat och är beredda på att 
teckna ett ”Letter of Intent” med HEMAB gällande köp 
av flytande biogas. De kan tänka sig köpa all producerad 
biogas om HEMAB satsar på en anläggning för produk-
tion av LBG. 

HEMAB bedömer dock att marknadspotentialen för CBG 
idag är på frammarsch och tillräckligt stor, speciellt om 
kommuner och andra statliga myndigheter utnyttjar upp-
handlingar som verktyg för att ställa krav på att en omställ-
ning ska ske. Det finns idag ett brett sortiment av distribu-
tionsbilar som kan operera i regionen som drivs på CBG. 
För att skynda på övergången till fossilfria fordon hjäl-
per det om upphandlingar pekar på biogas som bränsle.  
Regionstrafiken är till exempel en ypperlig möjlighet. Den 
skulle innebära ett stort steg framåt.

Tabell 3 visar på de mängder fordonsgas som HEMAB 
idag säljer vid tankstationen i Härnösand och till AGA. Ett 
aktivt arbete från flera håll behövs för att öka försäljning-
en vid tankstationen. Till exempel bör organisationer som 
använder sig av LOU se över möjligheterna att använda 
biogas i respektive kravställning. Det är både bra för miljön 
och ekonomin. 

Försäljning 
fordonsgas

2018 20191) 20201)

Tankstation 89 302 98 897 130 000

AGA 64 167 112 783 1 000

Tabell 3: HEMABs försäljning av fordonsgas
1) Bedömd prognos

Biogödsel
I rötprocessen för framställning av biogas uppkommer en 
restprodukt i form av biogödsel. Detta gödsel har flera  
positiva effekter. Framför allt sluter det kretsloppet när det 
återförs till jorden för odling av nya grödor som till viss del 
blir matavfall.  

Åkermark som brukas behöver kontinuterligt gödslas för 
att den ska bibehålla sin bördighet. Biogödsel kan med 
fördel användas som substitut för importerat konst gödsel, 
vilket bidrar till energibesparingar då produktionen av 
konstgödsel är energikrävande. Därtill är biogödsel ett 
organiskt gödsel som återför viktiga tillskott av mikro-
näringsämnen vilket konstgödsel inte gör. 

HEMABs biogödsel är certifierat enligt SPCR120. Det 
ställs stora krav på en biogasanläggning för att få certi-
fiera biogödseln enligt SPCR120. Fördelen med certifie-
ringen är att innehållet i biogödseln är tydligt specificerat, 
vilket skapar en trygghet för de jordbrukare som väljer att 
gödsla sin åkermark med biogödsel. 

Gödsel godkänt enligt SPCR120 får ansöka om att bli 
KRAV-certifierat, vilket innebär ökad möjlighet till avsätt-
ning, eftersom efterfrågan på biogödsel ökar då det kan  
användas till ekologiska odlingar. HEMAB har p.g.a. detta 
beslutat att genomföra en inledande studie på att certifie-
ra sitt biogödsel. 

HEMAB har dessutom sedan det fattade inriktningsbeslu-
tet anlitat en konsult som arbetat med en utredning för att 
finna avsättning av HEMABs biogödsel. En viktig aspekt i 
detta arbete har varit att finna möjliga satellitbrunnar som 
HEMAB om möjligt kan använda för lagring av producerat 
biogödsel. Investeringskalkylen innefattar ingen ytterliga-
re brunn för lagring i direkt närhet till biogasanläggningen. 

Utredningsarbetet visar att det finns minst 28st brunnar i 
kommunen. Storlekarna och kvaliteten på dessa brunnar 
är idagsläget okända, men antalet visar att möjligheten till 
satellitbrunnar är goda. HEMAB har även inlett en dialog 
med Nordviks naturbruksskola där det finns en brunn med 
ca 1200 m3 kapacitet. Det kommer dock krävas att HE-
MABs gödsel är kravcertifiearat för att denna brunn ska 
vara tillgänglig. 

Studien som HEMABs konsult har utfört nämner även 
ett antal större bassänger (3st á 3000m3) i området kring 
gamla Utansjö bruk. En fortsatt utredning är inledd för att 
bedöma möjligheterna att använda de gamla reningsbas-
sängerna som potentiella brunnar för biogödsel.

Utredningen har även analyserat länets odlingsarealer. 
Tabell 3 nedan visar arealer där gödsel kan behövas. Od-
lingsarealen om 12 610 ha är eko-arealer, total odlings 
areal ca 47 000 ha. En hållbar gödselgiva är ca 15 ton 
biogödsel/ha, vilket att det behövs ca 500 ha för att finna 
avsättning de ca 8000 ton biogödsel som genereras vid 
en fullt utbyggd anläggning. 



10

Kommun 2018 (Ha) Eko-2018 (%)

Ånge 1 139 32 %

Timrå 565 24 %

Härnösand 521 16 %

Sundsvall 1 449 15 %

Kramfors 2 713 36 %

Sollefteå 2 430 35 %

Örnsköldsvik 3 793 27 %

Summa: 12 610

Tabell : Eko-Odlingsarealer för länets kommuner

 

Kommunala och regionala planer
Flertalet av de lokala och regionala energi- och klimat-
planerna omnämner biogas som ett bra alternativ till die-
sel och bensin vid omställningen av fordonsflottan, vilket 
är positivt. Förhoppningen är att arbetet med upprättandet 
av dessa planer innebär att användningen av biogas ökar. 
Flertalet planer är på väg att bli uppdaterade och revide-
rade och i och med detta hoppas HEMAB att en grund-
lig uppföljning sker för att säkerställa en god och cirkulär 
omställning av fordonsflottan i regionen. 

Även på EU-nivå finns flertalet direktiv där fordonsgas 
ses som en pusselbit för omställning av transportsektorn. 
Däribland DAFI (Directive on infrastructure for alternati-
ve Fuels) som ålägger medlemsstaterna att säkerställa 
möjligheterna till köra fordon med alternativa drivmedel, 
däribland fordonsgas, längs de viktiga vägstråken av EU. 
Förmodligen kommer den s.k. bottniska korridoren, som 
sträcker sig från Stockholm till Helsingfors – genom 
Västernorrland – runt den bottniska viken att ingå bland 
dessa vägstråk.  (https://bothniancorridor.com/viktiga-ut-
skott-rostade-for-korridorforlangningen/)
Ett annat direktiv som gynnar fordonsgas är EU:s rena 
”fordons direktiv”, CVD (Clean vehicle directive). Direktivet 
ställer krav på hur offentliga verksamheter ska upphandla 
fordon och transporttjänster. (https://ec.europa.eu/trans-
port/themes/urban/clean-vehicles-directive_en )

Beredskap
Rådande tider beträffande beredskap i sammanhanget 
viktigt att poängtera. Förhoppningsvis kommer fordons-
gas från HEMAB spela en viktig roll i ragionala planer för 
beredskap. I dagsläget är det svårt att konkretisera nyttan, 
men det skulle vara en trygghet om samhällskritiska for-
don drivs på biogas. Länsstyrelsen har t.ex. fått informa-
tion från regionen att ambulansfordon i länet årligen för-
brukar ca 3.2 GWh. En utbyggd anläggning i Äland skulle 
säkerställa dess bränsletillgång om dessa fordon övergick 
till biogas.

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafikmyndigheten har för avsikt att göra en ny 
upphandling beträffande kollektivtrafiken i Västernorrland. 
Nytt trafikavtal ska starta december 2022, med reser  va-
tion för möjlighet till optionsår på nu gällande avtal. 

HEMAB har tillsammans med konsultbolaget WSP ge-
nomfört en studie som visar att regionsbussarna i Väs-
ternorrland med fördel kan drivas med fordonsgas och i 
synnerhet på komprimerad sådan (CBG). 

2018 behövdes det 165 stycken bussar för att trafike-
ra alla linjer i regionen, vilket genererade en kilometer-
produktion om 9 625 155 km. En modern biogasbuss 
förbrukar cirka 30 kWh per mil, vilket skulle innebära en 
total förbrukning för hela regionnätet om 28,8 GWh per 
år. Detta innebär 2 138 923 kg fordonsgas per år. 

I dagsläget används bussar med dieselmotorer som tankar 
HVO100, en så kallad biodiesel, i Västernorrland. Miljö-
nyttan med HVO är ofta omdebatterad, eftersom den öka-
de efterfrågan gör att palmolja eller PFAD (restprodukt 
från palmoljeproduktion) måste användas för att tillverka 
HVO. I Sverige försöker leverantörerna att använda rest-
produkter från skogsindustrin (till exempel tallolja) för att 
minimera behovet av PFAD och palmolja, men eftersom 
efterfrågan på HVO ökar kraftigt finns det osäkerheter 
kring tillgången på restprodukter från skogsindustrin. Det-
ta medför en risk för ökad inblandning av PFAD. 

Stad (Prod) Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Sundsvall Timrå Härnösand Ånge

Kramfors 0 41 85 91 79 44 184

Sollefteå 41 0 119 133 121 86 211

Örnsköldsvik 85 119 0 155 141 104 247

Sundsvall 91 133 155 0 15 53 95

Timrå 79 121 141 15 0 39 106

Härnösand 44 86 104 53 39 0 145

Ånge 184 211 247 95 106 145 0

Tabell 4: Avstånd mellan bussdepåer och produktionsplats. 
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Bränsleleverantörer har idag krav på sig att reducera  
användningen av fossilt bränsle, så kallad reduktionsplikt. 
Detta innebär att de ofta väljer att blanda in biobränslen 
i sina fossila bränslen. Med det följer att det även råder 
en osäkerhet kring tillgången på HVO100 (100 % HVO), 
vilket även riskerar att påverka priset på bränslet. 
WSP studien visar att en stor del av regiontrafiken kan 
drivas på bränsle som är lokalt producerat på mat avfall. 
Om Kollektivtrafikmyndigheten inkluderar krav på att  
driva regionsbussar med fordonsgas kommer det på-
skynda omställningen till förnyelsebara bränslen. Det 
som krävs för att påskynda omställningen är att ett antal 
tankstationer upprättas vid ett antal bussdepåer i länet. 
Studien visar att om tankstationer för fordonsgas upprät-
tas på bussdepåerna i Sundsvall, Kramfors, Örnskölds-
vik, Timrå och Ånge kan alla regionsbussar drivas med 
fordons gas. Investeringen som krävs är uppskattad till  
34 Mkr. Möjligheten att få 30 % bidrag till investeringen 
genom Klimatklivet är stor. 

WSP studie visar att avståndet mellan pro-
duktionsanläggningen i Härnö sand och kring-
liggande kommuners bussdepåer gör att  
anläggningen lämpar sig väl som distributionshub. En nor-
mal tumregel är att transportavståndet är lönsamt under 
cirka 20 mil för komprimerad biogas. Tabell 3 visar att  
avståndet från Härnösand till respektive bussdepå i länet 
är under 15 mil. En fördel som också bör nämnas är att 
bussar med fördel drivs på komprimerad fordonsgas istäl-
let för flytande, på grund av långa tidsperioder då bussar 
står stilla. Tankar med flytande fordonsgas börjar avge 
metan om de står en längre tid. Metan är en mycket kraft-
fullare växthusgas än koldioxid, vilket således medför en 
negativ miljöpåverkan. 

Slutsatsen av studien visar att regiontrafiken med flera 
fördelar kan drivas på fordonsgas. Därmed finns det även 
goda chanser att få stora statliga bidrag till att upprätta 

tankstationer i regionen. Det kommer behövas en mix av 
olika fossilfria bränslealternativ för att vi ska nå klimat-
målen, således krävs det att kommuner och regioner  
använder upphandlingar som verktyg för att få till stånd 
en omställning. Bränslebehovet för kollektivtrafiken upp-
går till ca 29GWh, en utbyggd anläggning kan producera 
en stor del av detta 15-18GWh. 
Örebros kommun förlängde nyligen sitt kollektivtrafiks-
avtal baserat på biogasdrift. Gävle har ställt krav i sin kol-
lektivtrafikupphandling att alla bussar ska gå på el eller 
biogas. Det är denna typ av avtal som bidrar till att en om-
ställning sker, det krävs att stora aktörer står för långsik-
tiga avtal. Då kan bra och gynnsamma möjligheter skapas 
för andra företag, och riskerna minimeras samtidigt för de 
aktörer som väljer att satsa på biogas. 

Samarbeten och samverkan 
HEMAB har haft en dialog gällande samarbeten med kom-
muner i länet. Avsikten var att mynna ut i ett samverkans-
avtal och ett utnyttjande av det så kallade Hamburg- 
undantaget i LOU. HEMAB har fört diskussioner med 
jurister för att säkerställa möjligheten med att finna ett 
sådant avtal. Det visade sig dock av olika skäl vara en ut-
maning att utnyttja detta undantag, och framför allt är det 
oprövat och således finns det inga prejudikat. Därtill har 
det varit svårt att få information om huruvida alla kommu-
ner kan satsa för att erbjuda samverkan i ett sådant avtal. 

I denna utredning har även ett upplägg baserat på ett 
gemensamt bolag beaktats. Generell kan ett gemensamt 
bolag ge upphov till bra och givande sammarbeten. I detta 
fall finns det redan en anläggning att beakta. För möjlig-
göra ett scenario med ett bolag ägt av flera kommuner 
eller kommunala bolag måste HEMAB genomföra en ”due 
dilligence” på nuvarande anläggning. Detta för att sätta ett 
värde på nuvarande anläggning. De parter som därefter 
ska ingå i det gemensamma bolaget måste kompensera 
HEMAB för del i den redan befintliga anläggningen. Det 
är svårt idag att värdera HEMABs anläggning, men det 

Parameter Biogas HVO100 Kommentar

CO2 reduktion +++ +++ Jämfört med diesel så minskas CO2-utsläppen 86 % med fordonsgas och 88 % med 
HVO (källa: HBK). I beräkningen är utsläppen från produktion och distribution med-
räknade.  I dessa siffror är dock inte användade av biogödsel inräknat. Om biogödsel-
användningen skulle tas med skulle det innbära att CO2-utsläppen minskas med upp 
emot 140 % jämfört med diesel.

Övriga föroreningar +++ ? Fordonsgasförbränning medför i stort sett inga andra föroreningar. För HVO finns 
det frågetecken gällande utsläpp av till exempel kväveoxider (NOx) och fina partiklar 
(PM10, PM2.5)

Inköp/driftekonomi +++ +++ Gasbussar är dyrare än dieselbussar i inköpspris. Nya energieffektiva gasbussar finns 
nu tillgängliga på marknaden, med samma bränsleförbrukning som dieselbussar. Urva-
let av bussar med låg förbrukning är begränsat idag. Din Tur har uttryckt en oro kring 
prisutvecklingen och indexeringen för HVO.

Råvaror +++ +++ Biogasens råvaror i regionen utgörs av matavfall. Då HVO produceras av avfall (tallolja 
med mera) håller den samma höga värde som biogas. Dock är avfallsfraktionerna be-
gränsade och vissa producenter använder bland annat palmolja för sin produktion.

Regional produktion +++ ? Biogas från matavfall finns tillgängligt regionalt i tillräckligt stora volymer. Hur avtalen 
för HVO ser ut idag är oklart och ej utvärderat. 

Tabell 5: Jämförelse mellan biogas/fordonsgas och HVO som drivmedel
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kan bli kostsamt att bli delagare i ett gemensamt bolag. 
Ett resultat kan då bli att det blir en mindre grupp delägare 
och således ett svagare samarbete. 

I Inriktningsbeslutet för utbyggnationen av biogasanlägg-
ningen föreslogs att HEMAB inte skulle införa ett sam-
verkansavtal p.g.a. svårigheterna att få information om vad 
närliggande kommuner kan bidra med i ett sådant avtal. 
Under perioden fram tills idag har HEMAB fortsatt att ar-
beta med möjliga vägar fram för visst samarbete. 

HEMAB har haft en diskussion med en upphandlingsjurist 
på juristfirman Kaiding beträffande upphandling av mot-
tagning av matavfall inklusive rabattmöjligheter beroende 
om respektive upphandlande part köper tillbaka delmäng-
der av biogas/biogödsel. Juristen har fört en dialog med 
upphandlingsmyndigheten och det finns i hans mening 
inget formellt hinder till denna typ av upphandlingsförfa-
rande. Dock måste vissa aspekter beaktas när upphand-
lingen sker och förfarandet är i dagsläget oprövat.

HEMAB har också haft fortsatt dialog gällande möjlighe-
terna till ett samverkansavtal med konsultbolaget Rang-
ola. HEMAB har uppdrog Rangola att göra ett förslag på 
hur ett samverkansavtal kan utformas baserat på ett hy-
potetiskt scenario. Detta för att HEMAB ska se huruvida 
det är möjligt att gå vidare med ett skarpt arbete med att 
skapa ett samverkansavtal. 

Givet komplexitet i denna situation kan HEMAB komma 
att satsa på en anläggning i egen regi och med samma 
prisstrategi som i övrigt används på HEMAB - Låga priser 
och inte vinstmaximerande. Genom Härnösands strate-
giska position i länet bör HEMABs möjligheter att vinna 
upphandlingarna i länet anses goda. Det vi önskar från 
respektive kommun är att de därefter bidrar till att inklu-
dera biogas som drivmedel i kommande upphandlingar för 
att stimulera att det finns en gasavsättning på deras mat-
avfall. Detta kan alla parter bland annat utnyttja i media för 
att stimulera insamlingen av matavfallet. 

HEMAB söker även aktivt finna samarbeten med andra 
biogasproducenter. Flera aktörer blir starkare tillsammans 
i att hjälpa varandra driva på arbetet för ökad använd ning 
av biogas, och skapar även möjligheter till olika samarbe-
ten för att säkerställa produktionen. Därtill finns det goda 
möjligheter att tillsammans finansiera och aktivt driva 
forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU), vilket är viktigt 
för alla producenter oavsett bransch. 

Matavfallet från 
Härnösands kommun kan årligen 

driva buss 201* 

* Buss 201 tra�kerar med �ertalet avgångar dagligen Härnösand - Sundsvall



13

Regeringens biogasutredning (SOU 2019:63)
Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en utredning om 
de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i 
Sverige. Utredningen var klar i december 2019 och den 
visar på möjligheterna med biogas och att Sverige bör sat-
sa nationellt på att utveckla biogasen. 

Regeringens syfte med biogasmarknadsutredningen var 
att: 
• Analysera biogasens konkurrensvillkor
• Kartlägga och värdera biogasens nyttor
• Analysera biogasens roll för nå energi och klimatmå-

len
• Analysera vilken sektor som biogasen gör störst nytta
• Vid behov lämna förslag på hur befintliga styrmedel 

kan ändras, kompletteras eller ersättas med nya.

HEMAB anser att biogasmarknadsutredningen har gjort 
ett väldigt bra och genomarbetat betänkande. HEMAB 
styrker utredningens förslag och önskar att de genom-
förs redan till den första januari 2021. Rådande tider där 
beredskapshovet är väldigt aktualiserat, vilket belyser 
möjligheterna med ett lokalt producerat bränsle för att 
säkerställa att bl.a. de kommunala och regionala organi-
sationerna kan fungera. Nedan följer några förslag som 
utredningen föreslår:

• Huvudsakligt mål med utredningen: Produktionen och 
användningen av biogas i Sverige ska på ett ända-

målsenligt sätt bidra till att de av riksdagen beslutade 
energi och klimatmålen uppnås samtidigt som den 
inhemska biogasproduktionens övriga samhällsnyttor 
tas till vara.

• Fortsatt skattebefrielse och utökat produktionsmål på 
10 TWh till 2030, varav 7TWh genom rötning. 

• Stödpaket 1, Föreslår ett antal produktionspremier för 
att bl.a. öka svensk produktion av biogas samt att bi-
dra till minskade metanutsläpp.  

 1) Gödselgaspremie: 40 öre/kWh
 2) Uppgraderingspremie: 20 - 30 öre/kWh. 
 3) Förvätskningspremie: 10-15 öre/kWh.
• Stödpaket 2, behöver utredas ytterligare men föresla-

get innebär bl.a. möjliga att lån och garantier erbjuds 
befintliga och nya producenter av biogas 

Utredningen påvisar att ett stöd till biogasproduktion ger 
positiva samhällsekonomiska effekter, se figur nedan. 
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INVESTERINGSFÖRSLAG

Utbyggnad av anläggningen
Investeringsförslaget är grundat på en utbyggnad av befint-
ligt anläggning i Äland enligt bild 6. Målet är att inkludera en  
ytterligare rötkammare i nuvarande anläggningsstruktur. 
Nuvarande anläggning är uppbyggd så att det är möjligt 
att bygga ut den, men modifieringar behövs för att göra 
den totala anläggningen effektiv och konkurrenskraftig.  

I dag har HEMABs anläggning två rötkammare, en på 360 
m3 och en på 170 m3. Investeringsförslaget bygger på att 
ytterligare en kammare om 1 250 m3 anläggs bredvid de 
redan befintliga kamrarna. Detta kommer öka anläggning-
ens rötningskapacitet med 10 000ton/år, vilket meför att 
den kompletta anläggningen kan röta upp ca 15 000 ton 
matavfall per år. 

En av HEMABs styrkor är kunskapen att driva en bio-
gasanläggning med en effektiv organisation. För att  
säkerställa god arbetsmiljö och effektivitet är det väsent-
ligt att investera i en förbehandling av matavfallet. Det-
ta skulle redan idag effektivisera processen och minska 
onödiga kostnader på grund av oönskade driftstopp, med 
bland annat övertid som följd. Utan förbehandling av av-
fallet så fastnar det mycket icke organiskt material (plast 
och metall) i rötkamrarna, rörledningar och pumpar. När 
detta händer måste anläggningen stoppas för rengöring, 
vilket är väldigt tidsödande, samt att det därefter tar tid att 
få rötprocessen i full drift igen. 

Det är en nödvändig förbättring att inrymma en förbe-
handling och mottagning (ca 120m3) av matavfall under 
tak. Däför inkluderar utbyggnaden en utbyggnad av mot-
tagningshallen. För att driva en effektiv anläggning är viss 
grad av automatisering viktig, därför anser HEMAB att 
transport av matavfall från mottagning till förbehandling 
ska automatiserat istället för dagens hjullastare. Bild 7 vi-
sar hur projekteringen har beräknat storleken på den nya 
förbehandlingen och mottagningen. 

För att minimera hanteringen och lagringen av fast matav-
fall planerar HEMAB att lagra förbehandlat substrat i en 
stor tank (ca 125m3). Därefter kan matavfall automatisk 
distribueras med pumpar till de olika rötkammarna, vilket 
skapar en flexibilitet av hur matavfallet kan rötas i de olika 
rötkammrarna. 

HEMAB ser idag ett visst ökat behov av mottagning av 
flytande matavfall och bedömningen är att detta kommer 
öka ännu mer. Därav inkluderar utbyggnaden en större 
mottagningstank för sådant matavfall. Befintligt brunn för 
flytande substrat är 5m3 stor och kommer efter utbygg-
naden för att hantera rejektvatten från förbehandlingen 
samt vara uppsamlingpunkt för eventuell lakning av lag-
rat matavfall. Detta tillsammans med att mottagningen av 
matavfallet kommer ske under tak bedömmer HEMAB ha 
stor positiv  inverkan på lakvattnet i stort ifrån Äland . 

Bild 6: HEMABs cirkulära behandling av matavfall
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Då mer matavfall kommer rötas i anläggningen är det nöd-
vändigt med ytterligare hygieniseringutrustning då den 
befintliga inte är dimensionerad för de matavfallsmängder 
som en utbyggd anläggning skulle hantera. Fördelen med 
att det blir två stycken hygieniseringsdelar är att det ska-
pas en viss redundans så att anläggningen kan fungera 
även vid viss driftstörning. 

Efter rötkammaren och hygieniseringen pumpas rötresten 
vidare till en avvattning för separering av fast och flytande 
biogödsel. Denna del behöver utökas med ytterligare en 
separator men bedöms inrymmas i befintlig lokal. 

Biogasproduktionen kommer öka från dagens dryga 
100Nm3 (rågas ca 57% metan) till närmare 350 Nm3. 
Dagens anläggningen är inte dimensionerad för den-
na produktionsökning. Tillsammans med rötkammaren 
är gashanteringen de största kostnadsposterna i inves-
teringen. Gashanteringen måste med byggas ut med en 
större gasuppgradering samt att fler flakplatser för lag-
ring av producerad biogas. Initialt planerade HEMAB för 
att klara lagring av gasproduktionen under en långhelg ca 
4 dygn, vilket innebär ett totalt behov av 12st flakplatser 
(3st idag).  HEMAB har strävat efter att minimera kostna-
derna för utbyggnaden. Det medför att viss rangering av 
gasflak kommer behövas utföras med driftpersonal p.g.a. 
att dagens investering är baserad på en utbyggnad med 
endast ytterligare 3st flakplatser (totalt 6). 

 

Projektering
Sedan HEMABs styrelse beslutade om ett inriktningsbe-
slut att genomföra utbyggnaden av anläggningen i Äland 
har HEMABs utvecklingsavdelning arbetat med projekte-
ring av utbyggnaden. Det har bl.a. inneburit en genom-
lysning av nuvarande anläggningspotential för att i detalj 
förstå vilka delar som behöver byggas ut. Därtill har beräk-
ningar genömförts för att skapa en korrekt dimensione-
ring av den potentiella utbyggnaden. Den viktigaste delen 
i arbetet har varit att upprätta den slutgiltiga kalkylen för 
anläggnigen. Målsättningen med detta projekteringsarbe-
te har varit att lägga grunden för kommande upphandling-
ar och detaljprojekteringar. 

Organisation
HEMABs nuvarande anläggning drivs av cirka två heltids-
personal på Älands återvinningsanläggning. För att hitta 
lönsamhet i driften av en biogasanläggning krävs det att 
organisationen är optimerad. Om HEMAB väljer att byg-
ga ut kommer ett behov av en utökad organisation upp-
stå för att driften ska fungera tillförlitligt. Kompetens bör 
tillgodoses inom processtyrning och optimering. Därtill  
behöver driftorganisationen utökas för att klara den dagli-
ga driften, men framförallt jourverksamheten. HEMAB har 
historiskt sammankopplat jourverksamheten med andra 
affärsområden som redan har jour. En biogasanläggning 
är en komplex anläggning, och således behövs det god 
kunskap om den för att arbetet ska fungera bra. Detta var 
svårigheten när personer från andra verksamhets områden 
ombesörjde jourverksamheten. 

Produktionsberäkning (Teoretisk för ut-
byggnaden)

Kommentar

Inmatat matavfall (Ton) 10 000

Producerad biogas (Nm3) 2 000 000 200Nm3/ton

Producerad fordonsgas (Nm3) 1 166 837

Producerad fordonsgas (kg) 840 123 Densitet 0,72kg/Nm3

Energiproduktion (GWh) 10,6

Biogödsel (Ton) 4 876

Tabell 6: Bedömd produktionskapacitet för endast den utbyggda delen av anläggningen
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Bild 7: Dimensioneringberäkning av mottagning och förbehandling av matavfall.
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Investeringskalkylen för en utbyggnation av biogas-
anläggningen baseras på ett behov av fyra heltidstjäns-
ter. Med rätt kompetens så bedöms detta vara en rimlig 
orga nisation. Om HEMAB därefter träffar bra och givande 
samarbetsavtal kommer det finnas möjlighet till resursdel-
ning mellan parterna, vilket möjliggör en mindre organi-
sation. 

Kalkyl
Investerings- och resultatkalkylen tar enbart hänsyn till ut-
byggnaden av och sammankopplingen med befintlig bio-
gasanläggning. Detta gäller i synnerhet mängden motta-
get matavfall, som med utbyggnaden ökar anläggningens 
kapacitet med c:a 10 000 ton per år till en total på c:a 15 
000 ton per år. I kalkylerna står även mängden produce-
rad biogas och såld fordonsgas i relation till kapacitetsök-
ningen, dvs 10 000 ton per år, och som ett genomsnitt 
över hela avskrivningstiden (20 år). Det betyder också att 
nuvarande kapacitet om c:a 5000 ton per år och motsva-
rande gasutbyte inte beaktas i de olika scenarierna nedan.

Notervärt är att de olika procentsatserna för respektive 
scenario nedan är uppskattningar, men samtidigt koppla-
de till listade risker; t.ex. ska matavfallet upphandlas och 
HEMAB förlorar kanske chansen att ta hand om maximal 
potential. Vidare, avseende produktion och försäljning av 
fordonsgas, så måste risker såsom ej optimalt gasutbyte, 
övrig driftstörning samt problem med avsättning beaktas, 
vilket görs med 100%, 80% resp. 60%.

Tabell 8 visar vilka matavfallsmängder och gasmängder 
dessa olika scenarion baseras på. 

Scenario Optimis-
tiskt

Realistiskt Pessimistiskt

Matavfall 
(ton/år)

9 000 7 000 5 000

Såld mängd 
Fordonsgas 
(kg/år)

720 900 498 400 356 000

Tabell 8: Grunduppgifter för intäktsscenarion

Kostnaden för uppförandet av utbyggnaden är baserad på 
erfarenheter från befintlig anläggning, samt information 
från leverantörer. För att skapa förståelse för investering-
ens storlek har HEMAB brutit ned den i greppbara detal-
jer, se tabell 6. Generellt för alla scenarion är att kapa-
citeten för den befintliga anläggningen utnyttjas till fullo, 
vilket medför att cirka 4 500 ton matavfall rötas per år och  
400 000 kilo fordonsgas produceras och säljs. 

Kostnaderna antas vara lika stora för dessa tre scenarion. 
Detta antagande är rimligt då de största kostnaderna inte 
är beroende av produktionsvolymer utan är fasta kostna-
der. Alla scenarion beräknas utifrån att anläggningen år 
ett och två inte når full potential på grund av intrimning av 
behandlingsprocesser, vilket innebär minskade intäkter. 

Prisstrategi
HEMAB arbetar efter direktivet att i största möjliga  
utsträckning hålla låga priser gentemot sina kunder. 
HEMABs prisstrategi borgar för att möjligheter att vinna 
upphandlingar för mottagning av matavfall bedöms goda, 
samt att relationen med de kommunala kunderna stärks, 
då HEMAB visar på stort ansvarstagande för regionen. 
Det kan även vara fördelaktigt för alla parter om de närlig-
gande kommunerna upphandlar mottagning av matavfall 
med reducerade priser om kommunen köper tillbaka for-
donsgas och biogas. 

Investering Summa (TKr) Kommentar

Rötkammare 19 422 1 250m3

Mottagning och  
förbehandling

7 618 Inkl. hall, mottagningsfickor och förbehandlingsutrustning.

Hygieniseringsenhet 2 036 inkl. processhall

Avvattning rötrest 672 Ytterligare separator

Membranupp gradering 7 571 Ny uppgraderingsutrustning för att klara 350 Nm3/h

Utb. Gasdist. & värme 1 915

Kompressorstation & 
flakplatser

2 279

Detaljprojektering 2 107 Projekterinsstöd

El & automation 2 207

VVS 1 043

Oförutsett 4 215

Summa 51 085

Tabell 7: Bedömd investeringsstorlek på utbyggnaden
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Nettonuvärden
Nettonuvärdet och den beräknade återbetalningstiden 
beror naturligtvis på investeringens storlek. Dock påvisar 
kalkylen att bidrag från klimatklivet har stor inverkan och 
bedömningen är att ett visst bidrag är nödvändig för inves-
teringen ska vara rimlig. 

Den av regeringen beställda biogasutredningen skul-
le medföra ett bra produktionstillskott för anläggningen. 
Skulle HEMAB få både Klimatklivspengar och att produk-
tionsbidraget beslutas kommer kommer investeringen att 
vara mer gynnsam och kunna bidra till HEMABs resultat 
tidigare.

Sammanfattning av kalkyl
Om HEMAB målinriktat arbetar för att uppnå det realistis-
ka och optimistiska scenariot kan investeringen vara både 
avkastnings- och miljömässigt väl motiverad. Kalkylerna 
bygger på en investering eklusive klimatklivsbidrag på 32 
Mkr. 

Därtill kommer det att uppskattas av närliggande kommu-
ner som idag arbetar för att finna lösningar på hur de ska 
säkerställa behandlingen av sitt matavfall 2021. 

Om kommunerna inte når sina insamlingsmål och om 
repress alierna är för små för de kommuner som inte föl-
jer direktivet att samla in matavfall från 2021, är investe-
ringen utmanande. Matavfallsvolymerna kommer då vara 
mindre, och incitamenten att regionalt bedriva ett arbete 
för att utnyttja biogas i kommunernas omställningsarbete 
kommer minska.

Bild 8: Olika nettovärden baserat på olika intäktscenarion
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Klimatklivet
Naturvårdsverket ger bidrag till lokala och regionala inves-
teringar som bidrar till att minska utsläppen av bl.a. CO2. 

HEMAB har för utbyggnaden av biogasanläggningen an-
sökt om bidrag på 50% av investeringen. Ansökan hante-
ras lokalt först av Länsstyrelsen för att slutgiltligen beviljas 
eller avslås av Naturvårdsverket. HEMAB har fått infor-
mation av Länsstyrelesen att de anser att investeringen 
är bra och de anser att HEMAB bör beviljas bidrag för 
utbyggnaden av biogasanläggningen. 

HEMAB var tvungen att skicka ansökan till Naturvårdsver-
ket med en kalkyl som är baserat på ett antal antaganden. 
Detta för att diskussionerna med potentiella leverantörer 
var påbörjade men inte avslutade innan ansökningstiden 
för klimatklivet för denna period utgick. Kalkylen bedöm-
des rimlig och ger en indikation på  investeringens rimligt 
affärsmässiga storlek. 

Nedan är en sammanfattning av den nytta HEMAB pre-
senterade i sin ansökan: 

• Byggnation av en ytterligare rötkammare
• Ombyggnation av nuvarande mottagningsytor till en 

mottagningshall med förbehandling och lakvatten-
uppsamling. 

• Tillbyggnad och installation av ytterligare hygienise-
ringsanläggning 

• Tillbyggnad och installation av ytterligare avvattnings-
utrustning för separeringen av biogödsel

• Uppgradering och tillbyggnad av befintligt gasdistri-
butionssystem och uppgraderingsanläggning

• Tillbyggnad av fler flakplatser för distribution av for-
donsgas i länet. 

Ytterligare positiva miljöeffekter
• Minskade utsläpp av försurande utsläpp (SO4)
• Insamling av matavfall bidrar till en förbättrad sorte-

ring av hushållssopor. Detta minskar transporter och 
utsläpp från brännbara fraktioner.

• Utveckling av ett hållbart cirkulärt system.
• Bidrar till biologiskt mångfald då restprodukter kan 

omvandlas till bränslen, istället för att mark ska bru-
kas för odling av grödor som sedermera omvandlas 
till bränsle. 

• Flera kommuner transporterar idag matavfall till för-
bränning. Stor fördel att göra fordonsgas av det is-
tället, samt att transporterna flera fall blir kortarde till 
HEMABs anläggning. 

Effekter på sysselsättning
En utbyggnad av HEMABs anläggning kommer sannolikt 
innebära att 2st nya arbetstillfällen uppstår. 

Effekter på människors hälsa
Luftföroreningar i idag ett växande problem i landets stä-
der. En ökad användning av fordonsgas jämfört med die-
selbränslen bidrar till att utsläpp av NOx , sot och partiklar 
minskar. Framförallt är det fördelaktigt att driva tyngre for-
don och bussar på biogas för en maximerad nytta. 

En förbränningsmotor som drivs på biogas bidrar till mins-
kat buller jämför med dieselmotorer. 

Klimatnytta
I ansökan till klimatklivet användes en kalkyl där investe-
ringen var 46 Mkr. Att investeringen har ändrats beror på 
att projekteringsarbetet fortlöpt efter tiden för inlämnande 
av ansökan och att framförallt kostnaden för gasuppgra-
deringen ökat. Klimatnyttan beräknades till 1,19 kg-CO2-
eq/kr. I föregående ansökningsomgångar har det behövts 
ca 0,75 kg-CO2-eq/kr för att få stöd. Förutsättningarna är 
således båda för att HEMAB ska beviljas stöd i form av 
klimatklivet. Den information som HEMAB har idag från 
Länsstyrelsen är att beslut ska fattas i Juni, men rådade 
pandemi (Covid-19) kan naturligtvis påverka detta. 
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TIDPLAN

HEMAB har gjort en tidplan för upprättandet av anlägg-
ningen. Målsättningen är att en utbyggd anläggning ska 
vara i drift vid utgången av 2021. Detta är dock med re-
servation för att vissa leverantörer har indikerat långa led-
tider på leveranser. Samt att alla upphandlingsprocesser 
kan dra ut på tiden om diskussioner uppstår. Därtill är det 
svårbedömt huruvida Coronapandemin kommer påverka 
en eventuell utbyggnad. På grund av riskerna har vi över-
vägt och således gjort en tidsplan där en färdig anlägg-
ning är klar mitten av 2021. 

Bild 9: Tidplan för utförande av projektet. 

Aktivitet: 2020-06-01 2020-08-01 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31
Investeringsbeslut
Projektering
Upphandling
Projektledning

Mark
Shakt Mottagning & förbehandling
Shakt Rötkammare
Shakt Hygienisering
Shakt Uppgradering och flakplatser
Gasledningar i mark
Körytor, markplanering
Dränering

Bygg
Mottagningshall & mottagningsfickor
Gjutning betongbyggnad för rötkammare
Gjutning betongplatta hygiensering
Gjutning betongplatta gaslager
Utbyggnad hall för avvattning av rötrest

Installation
Maskin
Rötkammare
Förbehandling inkl. avvattning av rejekt
Mottagningsfickor inkl. transportskruvar
Substratslagringstank
Mottagningstank för flytande avfall
Gasdistributionsledningar
Avvattningsanläggning av rötrest
Gasuppgradering
Flakplatser
Värmepanna inkl. värmedistribution
Ombyggnad av nuvarande substrat distribution

El & automation

VVS

Projektavslut 
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RISKER

För att möjliggöra en samlad bedömning av investering-
en måste potentiella risker bedömas. Nedan beskrivs ett 
antal risker som bedöms rimliga och som måste beaktas 
i slutgiltigt beslut. 

Upphandlingar
Upphandlingar medför en risk, men HEMAB bedömmer 
att möjligheterna att vinna de kommunala upphandlingar-
na som goda. Detta beskrivs mer utförligt på sida 12.

Det är sannolikt att vissa upphandlingar kommer ske med 
företag från Europa. Detta innebär valutarisker då dessa 
bolag sannolikt handlar med Euro. 

Upphandlingarna kan avvika från de budgetofferter som 
kalkylen i detta dokument. 

Försäljning av gas och biogödsel
Om marknaden för fordonsgas förändras utom HEMABs 
kontroll, kan det medföra minskade intäkter.

Om HEMAB inte kan finna avsättning för producerad 
biogödsel kommer det uppstå problem. Detta eftersom  
HEMAB inte kan lagra biogödsel i allt för stora mängder.

Det finns en risk att HEMAB inte kan träffa samarbeten 
gällande avsättningen av biogödsel. Dock är förutsätt-
ningarna goda för att träffa goda samarbeten beträffande 
t.ex. satellitbrunar, vilket nämns på sida 10. 

Drift och organisation
Biogasens organisation har idag ett antal nyckelperso-
ner. Om dessa lämnar HEMAB så innebär det på kort sikt 
svårigheter i driften. 

Driftproblem kan uppkomma, vilket kan påverka leveran-
ser och således medföra minskade intäkter. 

Fortsatt investering i anläggningen
Om HEMAB inte kan få avsättning för allt biogödsel, så 
kan det blir nödvändigt att utreda möjligheten att förädla 
biogödsel till en mer transportvänlig produkt.

Om marknaden sviktar för komprimerad fordonsgas kan 
det blir aktuellt och nödvändigt att utreda möjligheten till 
att förvätska gasen.

Projekt
Förseningar kan medföra att HEMAB inte kan vara med i 
vissa upphandlingar. 

Tillstånd
Det finns en allmän risk att tidsplaneringen kan påverkas 
av myndighetsbeslut. HEMAB kommer att behöva ansöka 
om utökad uppgradering av biogas till fordonsgas, samt 
anmälan om inrättande av utökad rötningsanläggning. 
Nuvarande miljötillstånd om behandling upp till 20 000ton 
organiskt avfall bedöms i nuläget tillräckligt. 

Miljö
Om HEMAB inte bygger ut är risken överhängande att lä-
nets matavfall kommer skickas med långväga transporter 
till andra biogas- eller komposteringsanläggningar, vilket 
har negativa konsekvenser för miljön. 

Coronapandemin
Covid-19 kommer säkerligen påverka projektets framt-
drift. Våra leverantörer kan hamna i ekonomiskt svåra si-
tuationer, samt att de i sin tur kan få logistiska problem 
beträffande materialförsörjningen. Tidsplanen för HEMA-
Bs projekt kan sannolikt påverkas av pandemin.

Klimatklivet
Klimatklivet är viktig och bedömns nödvändig för denna 
investering. 

Lagar och politiska incitament
Om kommunerna inte tar ansvar och följer kravet på att 
erbjuda insamling av matavfall kan mängderna matavfall 
bli mindre. 

Om bonus-malus systemet förändras för inköp av gasbi-
lar kan efterfrågan på fordonsgas minska. Systemet kan 
även öka försäljningen gasbilar om det anpassas till sam-
ma nivåer som t.ex. elbilar. 

Andra aktörer
Om andra aktörer väljer att satsa på biogas i vårt närområ-
de kommer det bli konkurrens om matavfallet, vilket inne-
bär en risk för lönsamheten. Utifrån de diskussioner som 
förts med kommunerna i länet finns det i dagsläget inga 
sådana indikationer.
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VÄGEN TILL EN UTBYGGD ANLÄGGNING

Utredningsarbete
HEMAB har under 2018, 2019 och 2020 utrett möjlig-
heterna att bygga ut anläggningen i Äland. HEMAB har 
samlat information och gjort bedömningar av möjlighe-
terna genom kommunikation med kommuner och andra 
berörda organisationer i regionen. Dessa bedömingar har 
mynnat ut i detta memorandum. 

Beslutsgång och uppskattad tidsplan
HEMAB önskar nu att bolagets styrelse tar ställning till 
om detta är en investering som är miljömässigt och eko-
nomiskt befogad. 

Datum Händelse

2019-10-23 inriktningsbeslut och beslut om projektering

2019-11 Detaljprojektering och budgetarbete inleds. 

2020-04 Styreslen föreslås att fatta investeringsbeslut

2020-06 Beslut i Kommunfullmäktige.

2020-06 Utbyggnad påbörjas och upphandlingar inleds.

2020-11 HEMAB skickar anbud på mottagning av mat-
avfall från närliggande kommuner, till exempel 
Örnsköldsvik och Sundsvall. 

2022-06 Utbyggnad färdigställd och invigs. Målsättning 
2021-12-31

En stor ekonomisk fördel är att HEMAB idag besitter 
kompetensen att i egen regi bedriva projekteringen av 
detta projekt. 

Viktiga möjliggörare
Att införa krav på att en viss del av regionsbussarna i  
länet ska drivas på fordonsgas är en stor möjliggörare för  
HEMABs anläggning. Det skulle innebära att de ekono-
miska riskerna för satsningen minskas, samt att de miljö-
mässiga fördelarna exponeras. Att påvisa nyttan med att 
driva delar av regiontrafiken med fordonsgas medför en 
stor nytta, vilket alla berörda i HEMABs organisation kan 
bidra till att förmedla. 

Att säkerställa avsättningen av den producerade fordons-
gasen är av stor vikt. HEMAB kommer därför direkt  
påbörja arbetet med att hitta kunder för den, samt utöka 
sitt arbete med att sälja in nyttan med biogas, med målet 
att förmå fler privatpersoner att satsa på gasbilar. Ett bra 
angreppssätt är att arbeta för att få bort vanliga negativa 
myter om biogas.
 
Utmaningar
En utbyggnad av biogasanläggningen innebär naturligtvis 
utmaningar. Den absolut största utmaningen är att fin-
na avsättning av den producerade biogödseln. Även om  
HEMAB KRAV-certifierar gödseln kommer det vara en  

utmaning att hitta jordbrukare inom rimliga avstånd med 
tillräckliga jordbruksarealer. Om HEMAB beslutar att byg-
ga ut anläggningen måste arbetet med att säkra avsätt-
ningen påbörjas och pågå parallellt med byggnationen. 
Det kommer innebära ett intensivt arbete med att be-
söka och uppvakta jordbrukare, finna innovativa och bra 
transport lösningar och utreda tekniska möjligheter att för-
ädla biogödseln. Detta kommer vara förenat med tid och 
till viss del kostnader som i dagsläget är svårbedömda. 
Kompetensen finns inom HEMABs organisation, det gäl-
ler bara att säkerställa att detta arbete är prioriterat. 

En annan utmaning är att lobba för att bussar i kollektiv-
trafiken drivs med fordonsgas. HEMAB behöver vara  
aktiva i diskussioner och forum där kollektivtrafiksupp-
handlingen nämns. Detta måste påbörjas oavsett om  
HEMAB beslutar att investera i en utbyggnad eller ej. 

Det är också viktigt att komma ihåg att investeringar i nu-
varande anläggning är nödvändiga oavsett en eventuell 
utbyggnad. HEMABs bedömning är att investeringsbe-
hovet de kommande 3år uppgår till ca 10Mkr. Det som 
behövs är mottagningshall, förbehandlingsutrustning och 
agringstankar. 

Slutsats
Bedömningen är att investeringen i en utbyggd biogas-
anläggning medför stor utvecklingspotential för HEMAB 
och anläggningen i Älandsbro. Om HEMAB inte byg-
ger anläggningen är det sannolikt att omställningen till 
användning av lokalt baserad fordonsbränsle kommer 
gå långsammare, samt att stora mängder matavfall från  
regionen kommer transporteras långa sträckor med nega-
tiv miljöpåverkan och stor kostnad. 

Bedömningen pekar på att anläggningen kommer gene-
rera positivt resultat och vara en god investering med god 
avkastning. Riskerna ska naturligtvis beaktas och särskilt 
bedömas. HEMAB bedömer dock att med fokuserat ar-
bete kan riskexponeringen minskas. Genom att bygga 
ut anläggningen kan HEMAB visa att det går att arbeta 
småskaligt och ändå vara ett regionalt nav för hantering 
av matavfall. 

HEMAB ser även att biogasanläggningen har stor påver-
kan på HEMAB som varumärke och omnämns ofta som 
en positiv del av verksamheten. Detta gynnar HEMAB i 
arbetet vid anskaffning av kompetens vid till exempel re-
kryteringar. Bedömningen av denna investering bör även 
väga in dessa parametrar. 
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BIOGAS FRÅN ETT BANANSKAL 

DRIVER EN GASBIL 

100 METER

Korta fakta om biogas: 
En biogasbil kan drivas upp emot 100 mil på biogas.  

Allt beror på hur stor tank den har. 

Det är lika säkert att köra en biogasbil som en elbil, 
bensin- eller dieselbil.

Det tar någon minut längre att tanka en biogasbil jämfört med diesel- eller 
bensinbil, 

men mycket kortare tid än att ladda en elbil. 

Gasbilar har idag samma höga prestanda som en 
diesel- eller bensinbil. Du märker ingen skillnad. 
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§ 128 Dnr 2020-000207 1.1.2.1 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  

14,1 miljoner kronor avseende 2019.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Christina 

Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. 

Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders 

Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Votering begärs och verkställs     

Votering och utfall 

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat 

framgår av tabellen nedan      

 

Ledamot Ersättare Parti § 54 

   Ja Nej 
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Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg  C  X 

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén Ann Kristine Elfvendal S X  

Håkan Viklund Lennart Mohlin S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström   M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

 

 

Reservation 

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot 

beslutet.  

Moderaterna och Sverigedemokraterna ger följande reservation: 

Moderaterna reservera sig mot beslutet med motiveringen att det inte finns 

någon anledning att kräva gottgörelse från Mellersta Norrlands 

Pensionsstiftelse, då nuvarande majoritet (S, V, Mp och KD) anser att 

kommunens ekonomi är god! Vilket innebär att det är betydligt bättre att ta 

på sig nya åtaganden för 14,1 miljoner kronor och beta av på den gamla 

pensionsskulden.  

Centerpartiet ger följande reservation: 

Centerpartiet vill utöka stiftelsens pensionsåtagande till anställda och 

tidigare anställda i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens 

övervärde till att trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,1 

mnkr avseende 2019. 

Bakgrund 

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 

beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 

urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 

kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 

göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 

förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 

avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 

föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 

pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 

med 1942 eller deras efterlevande. 
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Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 

pensionsutgifter för år 2019. Kommunen har betalt ut 14,1 miljoner kronor i 

pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt 

stiftelsens ändamål.  

Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel 

uppgår till 213,4 mnkr och pensionsåtagande till 114,8 mnkr enligt 

årsredovisning 2019. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse 

med god marginal.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

______  
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Datum 

2020-04-27 

 
Dnr  

KS/2020-000207 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2019 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  

14,1 miljoner kronor avseende 2019.  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 

beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 

urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 

kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 

göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 

förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 

avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 

föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 

pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 

med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 

pensionsutgifter för år 2019. Kommunen har betalt ut 14,1 miljoner kronor i 

pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt 

stiftelsens ändamål.  

Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns 

andel uppgår till 213,4 mnkr och pensionsåtagande till 114,8 mnkr enligt 

årsredovisning 2019. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse 

med god marginal.   

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Anna Bostedt 

tf ekonomichef 
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§ 129 Dnr 2020-000367 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

19 januari 

16 februari 

16 mars 

20 april 

18 maj 

24 augusti 

21 september 

19 oktober 

16 november 

14 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

5 januari 

2 februari 

2 mars 

7 april 

4 maj 

1 juni 

7 september 

5 oktober 

2 november 

30 november 

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

25 januari 

22 februari 

29 mars 
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26 april 

24 maj 

14 juni 

27 september 

25 oktober 

22 november 

20 december  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ida Skogström (M) yrkar om att få lämna en protokollsanteckning. 

Ordförande Andreas Sjölander (S) tillåter protokollsanteckningen.      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Protokollsanteckning 

Med anledning av att vi behöver bli fler i kommunfullmäktige som arbetar i 

privat sektor, önskar jag att kommunfullmäktige blir med arbetarvänligt. 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige i Härnösand har länge varit 

13:15, mitt på dagen, måndagar. Detta försvårar för oss som arbetar i privat 

sektor att lyckas delta i sammanträdena. Detta komplicerar också 

möjligheten för nya, framförallt unga i arbetsför eller studieålder, att 

engagera sig politiskt. Jag vill att politiken ska vara tillgänglig för fler att 

engagera sig i, och det tror jag att vi lyckas åstadkomma genom att förlägga 

fler sammanträden utanför arbetstid. Oavsett rättigheten till ledighet för att 

delta i ”demokratiskt arbete” så finns det ett hinder i att man själv helt enkelt 

inte kan eller känner att en hinner avstå från arbete eller skola för att delta 

vid kommunfullmäktigesammanträden, detta gäller givetvis också fler 

sammanträden, men allra främst fullmäktige. Andra sammanträden har större 

behov av att ha tjänstepersoner deltagande, därför bör först och främst 

kommunfullmäktigesammanträdena förläggas på kvällstid, eller åtminstone 

efter normal arbetstid (vilket kan antas är 16:00 vardagar).  

Jag är medveten om att enkäter tidigare gått ut till befintliga 

fullmäktigeledamöter om detta ärende och att resultatet visar att de nästan är 

rörande överens om att tiderna passar, men jag tror att det är för att de flesta 

av våra befintliga ledamöter är ”offentligt anställda”.  
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Ännu en annan vinning kan vara att fler av våra medborgare då har möjlighet 

att se och höra våra kommunfullmäktigesammanträden då de hålls under 

”kvällstid”.   

Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktiges 

presidium tar till sig av detta och planerar om sammanträdestiderna för 

kommunfullmäktige 2021 som ett försök till förändring och nytänk.       

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-12 

Bilaga – Sammanträdestider 2021 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider 2021 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

19 januari 

16 februari 

16 mars 

20 april 

18 maj 

24 augusti 

21 september 

19 oktober 

16 november 

14 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

5 januari 

2 februari 

2 mars 

7 april 

4 maj 

1 juni 

7 september 

5 oktober 

2 november 

30 november  

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

25 januari 

22 februari 
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2020-08-20 
Dnr 

KS/2020-000367 
 

 

29 mars 

26 april 

24 maj 

14 juni 

27 september 

25 oktober 

22 november 

20 december 

 

Beskrivning av ärendet 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige 

   

Petra Norberg 

Tf. kanslichef 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Sammanträdestider 2021 



                                       2020-08-12 
  

Sammanträdesplan 2021 

Organ STOPP 
Majoritetsmöte 

(beredning AU) 

 
Presidieträff inför 

AU 
(beredning) 

AU 
Majoritetsmöte 

(beredning KS) 

 
Presidieträff inför 

KS 
(beredning) 

KS 
KF-Presidiet 
(beredning) 

 
KF 

 

Tid kl. 
14:00 13:15 13:15 08:15 13:15/10:00 13:15 08:15 08:15 13:15 

Datum 

  
2020 7 dec 2020 

14 dec  
2020 

15 dec 
2020 

21 dec 
2020 

4 jan 5 jan 12 jan  
25 jan 

  
4 jan 11 jan 18 jan 19 jan 

25 jan 
10:00 

1 feb 2 feb 9 feb 22 feb 

  
1 feb 8 feb 15 feb 16 feb 

22 feb 
10:00 

1 mars 2 mars 9 mars 29 mars 

  
1 mars 8 mars 

15 mars 
 

16 mars 
29 mars 

10:00 
6 apr 7 apr   13 apr 26 apr 

  
6 apr 12 apr 19 apr 20 apr 

26 apr 
10:00 

3 maj 4 maj 11 maj 24 maj 

  
3 maj 10 maj 17 maj 18 maj 

24 maj 
10:00 

31 maj 1 juni 3 juni 14 juni 

  
9 aug 16 aug 23 aug 24 aug 

30 aug 
13:00 

6 sep 7 sep 14 sep 27 sep 

  
6 sep 13 sep 20 sep 21 sep 

27 sep 
10:00 

4 okt 5 okt 12 okt 25 okt 

  
4 okt 11 okt 18 okt 19 okt 

25 okt 
10:00 

1 nov 2 nov 9 nov 22 nov 

  
1 nov 8 nov 15 nov 16 nov 

22 nov 
10:00 

29 nov 30 nov 7 dec 20 dec 

  
1 dec 6dec 

13 dec 
Kl.10:00 

14 dec 
20 dec 
10:00 

Jan 2022 Jan 2022 Jan 2022 Jan 2022 
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§ 62 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om förvärv av 

fastigheten Rådhuset 4, ses som besvarade 

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 

kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart 

Bergström (SD) och Karl Rönnkvist (C).  

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Anders Gäfvert (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska ajournera mötet för 

att gå ut och titta på fasaden till aktuell fastighet. 

Mötet ajourneras. 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag.  

Karl Rönnkvist (C) och Lennart Bergström (SD) instämmer i Anders 

Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 1  

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Anders Gäfverts (M) förslag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 
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Votering begärs och genomförs.  

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej.     

Votering och utfall 

Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 

av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 62 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson ej närvarande V - - 

Christina Lindberg  C  X 

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund Susanne Forsberg S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

     

Reservation 

Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet.  

Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnar in följande skriftliga 

reservation: Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att det är 

häpnadsväckande att den sittande majoriteten inte vill göra en oberoende 

statusbesiktning av fastigheten Rådhuset 4 och att göra en gedigen 

genomgång av fasaden samt utfall i diverse ekonomiska frågor.   

Bakgrund 

Härnösands kommunfastigheter inkom med en hemställan om att föreslå 

Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av fastigheten 

Rådhuset 4. Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11 

som beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av 

följande frågeställningar: 

Extern oberoende värdering 
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Extern oberoende utredning om fasadens status 

En s.k. Statusbesiktning för fastigheten i övrigt 

Yttrande från Socialnämnden i fråga 

Strategidokument, varför affären ska göras 

Yttrandet från socialnämnden har skett genom socialnämndens ordförandes 

beslut att uppdra till Socialförvaltningen att yttra sig, för nämndens räkning. 

Besvarandet av frågeställningar, se bilagor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-26 

Socialnämndens yttrande 

Värdeutlåtande 

Statuskontroll 

Protokollsutdrag KF 2020-02-24 § 11 

Protokollsutdrag KS 2020-02-04 § 35  

______  
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§ 11 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att återremittera ärendet enligt nedan.  

Yttranden 

I ärendet yttrar Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L), Per-Eric Norberg 

(C), Lennart Bergström (SD), Åke Hamrin (V), Magnus Oscarsson (S), 

Anders Gäfvert (M), Lotta Visén (S) och Eva Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

I yrkandet instämmer Åke Hamrin (V), Magnus Oscarsson (S) och Lotta 

Visén (S). 

Olle Löfgren (L) och Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska 

återremitteras, där nedanstående frågor besvaras: 

 Extern oberoende värdering 

 Extern oberoende utredning om fasadens status 

 En sk. Statusbesiktning för fastigheten i övrigt 

 Yttrande från socialnämnden 

 Strategidokument, varför affären ska göras 

I yrkandet instämmer Lennart Bergström (SD), Anders Gäfvert (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Per-Eric Norberg (C) yrkar på avslag.       

Propositionsordning 

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

Olle Löfgrens (L) förslag om återremiss, samt Per-Eric Norbergs (C) 

avslagsyrkande. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om ärendet ska återremitteras. 
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Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och verkställs.    

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den 

som vill att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet röstar 

nej. 

Med 28 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §  

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Lotta Visén  S X  

Magnus Oskarsson  S X  

Nina Skyttberg  S X  

Krister Fagerström McCarty   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Ebba Hansson  S X  

Ann-Cathrine Genberg  S X  

Björn Nordling  S X  

Katrin Sjödin  S X  

Johan Nilsson  S X  

Susanne Forsberg   S X  

Ingrid Nilsson   V X  

Martin Neldén  V X  

Malin Lindroth Anders Bergqvist V X  

Åke Hamrin  V X  

Knapp Britta Thyr  MP X   

Hibo Abdullahi  MP X  

Göran Hådén  MP X  

Ida Skogström  M  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Lennart Bolander  M  X 

Margareta Tjärnlund  M  X 

Eva-Clara Viklund  M  X 

Christian Wasell  M  X 

Linda Borg  M  X  

Per-Eric Norberg  C X  

Christina Lindberg  C X  

Erik Hultin Dunia Ali C X  

Anette Nordin  C X  

Karl Rönnkvist  C X  

Olle Löfgren  L  X 

Ingemar Wiklander  KD X  

Mai Nahas  KD X  

Ulrika Jonsson  SD  X 

Kenneth Lunneborg  SD  X 
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Sven Ingemar Vernersson  SD  X 

Lennart Bergström  SD  X 

Anette Åström  SD   X 

Eva Olstedt-Lundgren  L  X 

Kristoffer Bodin  M  X 

Göran Norlander  S X  

 

 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters borgenstak 

med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. Köpekontraktet blir 

bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand 

godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om godkännande 

tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-04. 

 

Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7,  och den största hyresgästen är  

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

68 procent av den totala lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. 

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. Fastigheten 

värms upp med fjärrvärme. 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   

Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

Direktavkastningen uppgår till drygt 6 % vilket kan anses normalt för en stad 

som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år delat 
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med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

fastigheten delas upp och skrivs av i olika delar. Den genomsnittliga 

avskrivningen blir cirka 2.5 % vilket ger en kostnad på 930 000 med aktuell 

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  

Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott.  

Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering och har i 

huvudsak en god standard.   

Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett 

”koncernperspektiv”.  

Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som kan 

förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

avseende de lokaler på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

den kalkyl som redovisas i hemställan, bygger på marknadsmässiga grunder. 

Direktavkastningen på drygt 6 % är normalt vid ett fastighetsförvärv i en 

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 

förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    
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Den största hyresgästen är idag Socialförvaltningen, vilket är positivt ur ett 

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-02-04 § 35 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Informationsblad från Mäklarhuset 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Återremiss - Hemställan om förvärv av fastigheten 
Rådhuset 4 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om förvärv av 

fastigheten Rådhuset 4, ses som besvarade 

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters 

räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommunfastigheter inkom med en hemställan om att föreslå 

Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av fastigheten 

Rådhuset 4. Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11 

som beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av 

följande frågeställningar: 

 Extern oberoende värdering 

 Extern oberoende utredning om fasadens status 

 En s.k. Statusbesiktning för fastigheten i övrigt 

 Yttrande från Socialnämnden i fråga 

 Strategidokument, varför affären ska göras 

Yttrandet från socialnämnden har skett genom socialnämndens ordförandes 

beslut att uppdra till Socialförvaltningen att yttra sig, för nämndens räkning. 

Besvarandet av frågeställningar, se bilagor.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2020-02-24 § 11 

Protokollsutdrag KS 2020-02-04 § 35  
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Petra Norberg 
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Bilagor 

Bilaga  – Socialnämndens yttrande 

Bilaga  – Värdeutlåtande 

Bilaga - Statuskontroll 

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

 

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters 

räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters 

borgenstak med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. 

Köpekontraktet blir bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige 

i Härnösand godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om 

godkännande tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-

04. 

 

Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7,  och den största hyresgästen är  

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

68 procent av den totala lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. 

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. Fastigheten 

värms upp med fjärrvärme. 

 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   
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Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

Direktavkastningen uppgår till drygt 6 % vilket kan anses normalt för en 

stad som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år 

delat med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

fastigheten delas upp och skrivs av i olika delar. Den genomsnittliga 

avskrivningen blir cirka 2.5 % vilket ger en kostnad på 930 000 med aktuell 

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  

Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

1. Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott.  

2. Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering 

och har i huvudsak en god standard.   

3. Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

4. Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett 

”koncernperspektiv”.  

5. Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som 

kan förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

avseende de lokaler på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 

 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

den kalkyl som redovisas i hemställan, bygger på marknadsmässiga grunder. 

Direktavkastningen på drygt 6 % är normalt vid ett fastighetsförvärv i en 

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 
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förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    

 

Den största hyresgästen är idag Socialförvaltningen, vilket är positivt ur ett 

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

 

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.   

Beslutsunderlag 

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Henrik Petre 

Utredare 
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Förvärv av Rådhuset 4 

AB Härnösands kommunfastigheter har vid sitt styrelsemöte 2019-11-14 beslutat delta i en 

budgivning för att förvärva fastigheten Rådhuset 4 genom att lägga indikativa bud på fastigheten. 

Budgivningen har pågått under slutet av 2019 där Härnösands kommunfastigheter till slut lämnat det 

högsta budet. Vid sitt styrelsemöte 2020-01-03 beslutade styrelsen att förvärva fastigheten Rådhuset 

4. 

Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska 

förvärv av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösands 

kommunfastigheters styrelse  

att  kommunfullmäktige i Härnösand godkänner förvärvet av fastigheten Rådhuset 4, samt 

att kommunfullmäktige i Härnösand beslutar öka Härnösands kommunfastigheters 

 bogenstak med 35 miljoner kronor till sammanlagt 97 miljoner kronor.    

Sammanfattning 

1. Fastigheten Rådhuset 4 har bjudits ut till försäljning av fastighetsägaren 

Hushållningssällskapet i Västernorrlands län. 

2. Härnösands kommunfastigheter har tillsammans med 5 andra intressenter lämnat bud på 

fastigheten och till slut lämnat det högsta budet på 37 200 000 kr.  

3. Härnösands kommun är den största hyresgästen i fastigheten med ett kontrakt som sträcker 

sig fram till 2027-06-30 

4. Fastigheten uppvisar en god ekonomi. Driftnettot beräknas uppgå till 2 262 000 kr 

 

Bakgrund 

Fastigheten Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7, uppfördes 1903 av Hushållningssällskapet i 

Västernorrlands Län som sedan dess ägt och förvaltat fastigheten som omfattar i huvudsak 

kontorslokaler och en cafélokal. 

Byggnaden består av fyra våningsplan samt källare och omfattar totalt 2 592 m² lokalyta.  
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Härnösands kommun är den största hyresgästen i fastigheten och hyr 1 765 m² vilket motsvarar ca 68 

procent av lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 

251 m² med ett hyresavtal som gäller t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. 

De lokaler som Härnösands kommun förhyr på våningsplan 1, 2 och 3 har under 2016 och 2017 

totalrenoverats och är i mycket bra skick. Även de tekniska installationerna såsom 

ventilationsanläggningen har bytts ut i samband med renoveringen. Cafélokalen i suterrängvåningen 

har också renoverats med delvis nya ytskikt, nytt kök och en egen ventilationsanläggning.  

De vakanta lokalerna på plan 4 har en äldre standard och fasaden behöver putsas om. 
 
Fastighetens ekonomi 
 
Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt följande: 
 
Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

Driftkostnader :  604 800 kr 
Rep- och underhållskostnader: 259 500 kr 
Fastighetsskatt:  122 650 kr 
 
Driftnetto:   2 262 650 kr 
 

Direktavkastningen uppgår till strax över 6 %.  

Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och avskrivningar och resterande del är vinst.  

Med en komponentavskrivning på i genomsnitt 2,5 % uppgår avskrivningskostnaderna vid aktuell 

köpeskilling till 930 000 kr. Räntekostnaderna beräknas vid en räntebindning på 5 år med en indikativ 

ränta på 1 % (5 års fast ränta enligt Kommuninvest uppgår per 2019-12-30 till 0,63 %) uppgå till 

372 000 kr. 

Driftnetto   2 262 650 kr 
Avskrivningar    - 930 000 kr 
Räntekostnader   - 372 000 kr 
Resultat      960 650 kr 

Fastigheten värms upp med fjärrvärme. 
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Försäljningsprocessen 

Hushållningssällskapet har initierat en försäljningsprocess varvid intressenter har haft möjligheter att 

lämna bud på fastigheten. Utgångspriset på fastigheten uppgick till 30 000 000 kr. Härnösands 

kommunfastigheter har varit med och lämnat bud på fastigheten.  

Budgivningen har avslutats och Härnösands kommunfastigheter har lämnat det högsta budet på 

37 200 000 kr. 

Fem intressenter har enligt mäklaren på Ekstam & Partners/Mäklarhuset varit med och lämnat 

indikativa bud på fastigheten. Nedan redovisas respektive budgivare högsta bud. 

Budgivare   Bud  

Härnösands kommunfastigheter 37,2 mkr  
Budgivare 2   37,1 mkr 
Budgivare 3   31,0 mkr  
Budgivare 4   30,0 mkr  
Budgivare 5   28,0 mkr 
 

Det finns en rad skäl som talar för ett förvärv av fastigheten Rådhuset 4. 

 Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott 

 Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering och har i huvudsak en 

god standard.  

 Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade lokalerna 

 Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett ”koncernperspektiv” 

 Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som kan förbättra 

lönsamheten på fastigheten ytterligare 

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och Härnösands 

kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. 

Av köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare avseende de lokaler 

på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 
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Köpekontraktet blir bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand godkänner 

affären. Om kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande tillträder Härnösands kommunfastigheter 

fastigheten 2020-05-04. 

 
HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 
 
 
Göran Albertsson 
VD 
 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Styrelseprotokoll AB Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 
Bilaga 2. Köpekontrakt 
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§ 35 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 

kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och 

Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Avståenden 

Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet i detta ärende.  

Bakgrund 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters borgenstak 

med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. Köpekontraktet blir 

bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand 
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godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om godkännande 

tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-04. 

Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7,  och den största hyresgästen är  

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

68 procent av den totala lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. 

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. Fastigheten 

värms upp med fjärrvärme. 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   

 

Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

 

 

 

Direktavkastningen uppgår till drygt 6 % vilket kan anses normalt för en stad 

som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år delat 

med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

fastigheten delas upp och skrivs av i olika delar. Den genomsnittliga 

avskrivningen blir cirka 2.5 % vilket ger en kostnad på 930 000 med aktuell 

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

 

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  
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Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

1. Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott.  

2. Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering 

och har i huvudsak en god standard.   

3. Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

4. Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett 

”koncernperspektiv”.  

5. Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som 

kan förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

avseende de lokaler på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

den kalkyl som redovisas i hemställan, bygger på marknadsmässiga grunder. 

Direktavkastningen på drygt 6 % är normalt vid ett fastighetsförvärv i en 

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 

förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    

Den största hyresgästen är idag Socialförvaltningen, vilket är positivt ur ett 

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

 

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 
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Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23 

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

______  

 



KOMMERSIELLA

TRÄDGÅRDSGATAN 7

Anrik, vacker och välkänd byggnad i 
Härnösand!



Nu finns möjlighet att förvärva en lokalfastighet med kontor, lager och 

bostäder i centrala Härnösand. Hushållningssällskapet lät bygga och 

flyttade in i denna fastighet 1903 och har allt sedan dess ägt och 

förvaltat den.

Huvudbyggnaden består av fyra våningsplan samt källare. I huvudsak 

innehåller byggnaden uthyrda kontorslokaler och ett café. 

Fastigheten har ett centralt läge i Härnösand med tillgång till bra service 

och mycket goda kommunikationer.

Fastigheten säljes som friköpt!

Trädgårdsgatan 7

Mäklarhuset
Härnösand
Storgatan 16

871 31 Härnösand

Tel: 0611-500 580

www.maklarhuset.se

Lokaltyp: Kontor

Intäkter: 3 249 600 kr/år

Byggrätt ovan mark: 3 065 kvm

Utgångspris: 30 000 000 kr

Ester Hemström
ANSVARIG MÄKLARE

Mobil: 070-348 85 80

ester.hemstrom

@maklarhuset.se

Mats Lundqvist
KONTAKTPERSON

Mobil: 070-640 50 11

mats.lundqvist

@ekstampartners.se





Ekonomi och fakta

BESKRIVNING

Trädgårdsgatan 7, 87131 Härnösand. 

Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND 

RÅDHUSET 4. Kommun: Härnösand. 

Skattesats: 35,51.

Objektstyp: Kontor

Byggrätt ovan mark: 3 065 kvm.

Lokalyta: 2 592 kvm. 

Byggnadsår: 1903

EKONOMI OCH DRIFT

Total driftkostnad: 604 801 kr/år

Fördelning enligt följande: 

Uppvärmning: 303 502 kr/år

Vatten och avlopp: 11 421 kr/år

Renhållning: 30 631 kr/år

Elkostnad: 136 597 kr/år

Årlig elförbrukning: 98091 kWh/år

Fastighetsskatt/-avgift: 122 650 kr/år

Pantbrev: Det finns 4 pantbrev om totalt 24 

000 000 kr.

Taxeringsvärdesår: 1930

Taxeringsvärde: 12 265 000 kr (Fastställt 

avseende år 2019)

Byggnadsvärde: 9 200 000 kr

Markvärde: 3 065 000 kr

FASTIGHETEN

Hushållningssällskapets hus. Västernorrlands 

läns Hushållningssällskap bildades 1805 och 

har varit hyresgäst sedan byggnaden 

uppfördes 1903. Arkitekt var Albert Thurdin. 

Under åren 1903-1911 inrymdes här även 

Västernorrlands läns museisällskaps samlingar 

och biologiskt museum. I huset har Byhléns 

konditori haft sina lokaler. Byggnaden har en 

putsarkitektur i nyrenässans.

Hyresgäster och skicket på fastigheten.

Härnösands Kommun är fastighetens största 

hyresgäst och förfogar över ca 68 % av 

uthyrningsbar area. Domkyrkoförvaltningen 

den näst största och förfogar över ca 10 %. 

Lokalerna totalrenoverades 2016/ 2017 och är i 

mycket bra skick. I samband med renoveringen 

ändrades även planlösningarna efter 

hyresgästens önskemål.

Renoveringarna utfördes med stor 

noggrannhet och man kunde även bevara delar 

av de äldre detaljerna. Tekniken byttes ut och 

det blev mera moderna lokaler. Under samma 

period fick restauranglokalen delvis nya 

ytskikt, nytt kök och en egen 

ventilationsanläggning. 

De vakanta lokalerna har en lägre standard är 

de nyligen renoverade.

Byggnadens yttre underhållsskick bedöms 

som något sämre än normalt då fasaden är i 

behov av att putsas om.

Överlåtes ej i bolagsform.

Energideklaration

Utförd datum: 2019-08-23

Status: Energideklaration är utförd

Energiklass: D

Energiprestanda: 169 kWh/m²

Besiktningsman: Fredrik Olsson, 

Fastighetssnabben AB. 

UTRYMMEN

Bilplats

Parkeringsbeskrivning: Det finns 20 

motorvärmarplatser som ingår i 

kontorsförhyrningarna.



OMRÅDET

Fastigheten är beläget i centrala Härnösand. 

Näromgivningen utgörs av främst butiker, 

kontor och bostäder.

Kommunikationer

All servicefunktioner och kollektiva 

kommunikationer finns inom gångavstånd. 

Trafikleder ( E4 ) finns på 1 Km avstånd.

Teknisk beskrivning

Grund: Gjuten källargrund

Stomme: Tegel och trä

Fasad: Putsad

Fönster: 2+ 1 glas

Tak: Falsad plåttak

Vatten: Kommunalt

Avlopp: Kommunalt

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med 

värmeåtervinning, ny ventilation med kyla 

2016/17

RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR

Rättigheter last

Avtalsservitut: Avloppsledning mm 

- Se beskrivning,

Ledningsrätt: Starkström

Inskrivna servitut och övriga gravationer 

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926), 

Avtalsrättighet Avloppsledning mm

Planbestämmelser

Rådhuset, Stadsplan (Beslutsdatum: 19790919)

Tomt

2103 kvm (Tomtareauppgifter enligt 

lantmäteriet)

Välplanerad och lättskött tomt där befintlig 

bebyggelse upptar 60% av tomtarean. Den 

obebyggda delen utgörs av asfalterade ytor. 

På tomten finns det möjlighet till parkering för 

anställda, kunder och besökare.

Internet

Fiber via Servanet

Byggnadsbeskrivning

Huvudbyggnad är bebyggt i 4 våningsplan 

samt källare. I huvudsak innehåller byggnaden 

uthyrda kontorslokaler och ett café.

Övrigt

Befintliga hyresgäster

Härnösands Kommun - areal 1 765 kvm, 

hyresavtal gäller tom 2027-06-30.

Härnösands Domkyrkoförsamling - areal 251 

kvm, hyresavtal gäller tom 2023-09-30.
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Plan 1

Med reservation för avvikelser
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Med reservation för avvikelser



Plan 3

Med reservation för avvikelser. © MÄKLARHUSET
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län 
 genom Marlene Olsson. 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar. 
 
Värderingsobjekt Rådhuset 4 i Härnösands kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är augusti 2019. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2018-08-16 tillsammans med 

Marlene Olsson. 
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Lokalhyreskontrakt. 
 - Uppgifter om drift- och underhållskostnader. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
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BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län, (Org.nr 262000-

0220) 
 
Fastighetstyp Kontorsfastighet. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget i centrala Härnösand. Avståndet till 

torget är några hundra meter. Gatuadressen är Trädgårdsgatan 7. 
 
 Näromgivningen utgörs av främst av butiker, kontor och bostäder. 

Alla servicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns inom 
gångavstånd. Trafikleder (E4) finns på cirka en kilometers avstånd.  

 

  
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en stadsplan från 1979. Befintlig 

byggnad antas överensstämma med bestämmelserna. Genomfö-
randetiden har gått ut. 

 
Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Bostäder - - 1 

Kontor 2 303 89 4 

Restauranger 251 10 1 

Lager 38 1 1 

Summa 2 592 100 7 
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 Areauppgifterna härrör från lokalhyreskontrakten och hyreslistan. 

Kontrollmätning har ej utförts. Bostaden är en mindre etta som 
numera är integrerad i en kontorsyta. 

 
 Utöver areorna i tabellen finns cirka 20 motorvärmarplatser som 

ingår i kontorsförhyrningarna och som ej redovisas med area. 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 2 103 kvm. 
 Befintlig bebyggelse upptar 60 % av tomten. Den obebyggda delen 

utgörs av asfalterade parkeringsplatser.  
 
Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med 4 våningsplan samt källare. 

Byggnaden är uppfördes ursprungligen runt sekelskiftet och har 
löpande renoverats. 2016/2017 genomfördes en omfattade inte-
riör renovering. Ny ventilation med kyla, mer öppna kontorslands-
skap, stor del av ytskikten renoverades, hiss installerades bland 
annat.  

 
 Byggnaden är grundlagd med gjuten källargrund. Stommen be-

döms vara av tegel med bjälklag i trä. Fasaderna är putsade och i 
dåligt skick då putsen har släppt på flertalet ställen. Fönstren bytt-
tes 2017 och är av typen 2+1-glas, taket är falsat plåttak 

 

  
 
 Uppvärmningen sker med fjärrvärme via vattenradiatorer. Venti-

lationen utgörs av mekanisk till- och frånluft med värmeåtervin-
ning.  

 
 Byggnaden inrymmer 6 lokaler varav 2 är belägna i bottenplan, ett 

vakant arkiv och ett café i suterrängplan. Resterande våningsplan 
utgörs av kontorslokaler 
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 Byggnadens yttre underhållsskick bedöms som något sämre än 

normalt då fasaden är i behov av att putsas om. Taket är äldre 
men bedöms vara tätt.  

 
 Den klart största kontorslokalen hyrs av Härnösandskommun och 

är i mycket bra skick. Lokalerna totalrenoverades 2017 där plan-
lösningarna förändrades något och alla ytskikt är nya och moderna 
samtidigt som delar av de äldre detaljerna kunde renoveras och 
bevaras. Tekniken byttes ut och yteffektiviteten bedöms som 
bättre än normalt med hänsyn till byggnationsåret. Under samma 
period fick restauranglokalen delvis nya ytskikt, nytt kök och en 
egen ventilationsanläggning. De vakanta lokalerna har en lägre till 
normal standard. Inga invändiga underhållsbehov föreligger.  
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HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 En lokal nyttjas av fastighetsägaren och har i kalkylen betraktats 

som ett 3-årigt hyresavtal med marknadsmässiga villkor. Hyresni-
vån för det största hyreskontraktet med kommunen bedöms över-
stiga marknadsmässiga nivåer något.  

  
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Kontor 2 303 1 956 1 562 3 054 665 
  

1 438 2 812 019 347 712 246 922 

Restauranger 251 251 1 144 287 249 
  

821 206 040 - - - 

Lager 38 - - - 
  

- - 38 300 11 400 

Genomsnitt / Summa 2 592 2 207 1 514 3 341 914 
  

1 367 3 018 059 385 671 258 322 

 
 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
  

Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år - - 

> 1 - <= 3 år - - 

> 3 - <= 5 år 2 15 

> 5 - <= 10 år 1 85 

> 10 år - - 

Totalt 3 100 

 
Vakans / Hyresrisk  Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 

har gjorts. 
   

Hyresgäst etc. Lokal- Area 
  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

Vakant Arkiv 38 
  

2019-08-01 2020-06-30 

Vakant Kontor 137 
  

2019-08-01 2020-07-31 

Vakant Kontor 210 
  

2019-08-01 2020-07-31 
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 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 

en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. 
   

Vakans/hyresrisk (%) Lång- 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 siktig 

Kontor 7,4 4,5 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 3,5 6,0 6,0 

Restauranger - - - - 1,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Lager 100,0 54,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Totalt 7,1 4,3 0,5 0,6 1,0 1,3 1,3 1,3 3,7 6,1 6,1 

 
  
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på föregående års 

faktiska utfall och avser kostnader som belöper på fastighetsäga-
ren och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen (el). 
Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kost-
nadsbedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 

UH   Admin. Media Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 

Kontor 389 895 30 199 90 70 

Restauranger 399 100 30 199 90 80 

Lager 234 9 5 199 15 15 

Genomsnitt/Summa 387 1 004 30 199 89 70 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Extraordinärt under- 
håll / Investeringar Kostnad för akut underhållsbehov avseende putsning och målning 

av fasaden under första kalkylåret har belastat kalkylen med 
2 000 000 kronor.  

  
 
 
 
 
Fastighetsskatt etc Gällande taxeringsvärden samt nuvarande fastighetsskatt och/el-

ler kommunal fastighetsavgift framgår av tabellen. 
   

  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 

  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 

Bostäder 90 192 282 1 

Lokaler 2 308 4 679 6 987 70 

Summa 2 398 4 871 7 269 71 
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 Värderingsobjektet är taxerat med typkod 321 (Hyreshusenhet, 

bostäder och lokaler). Värdeår är 1930. 
  
 För bostäder utgår en kommunal fastighetsavgift som baseras på ett indexreglerat belopp per bo-

stadslägenhet (f.n. 1 377 kr per år för hyreshus och 8 049 kr per år för småhus). Den kommunala 
fastighetsavgiften kan dock inte bli högre än taxeringsvärdet multiplicerat med skattesatsen (0,3% 
för hyreshus och 0,75% för småhus). Taxeringsvärdet förändras vid de tillfällen regelverket medger 
detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuvarande skattesatser och reg-
ler om indexreglering av beloppet per bostadslägenhet förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 
 För lokaler och industri utgår fastighetsskatt uppgående till taxeringsvärdet multiplicerat med skat-

tesatsen (f.n. 1 % för lokaler och 0,5 % för industri). Taxeringsvärdet förutsätts förändras vid de till-
fällen regelverket medger detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuva-
rande skattesatser förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 1 289 3 341 914 

Drift & underhåll -387 -1 003 616 

Fastighetsskatt -27 -70 716 

Driftnetto år 1 (helår) -966 -2 503 660 

Driftnetto, normaliserat 771 1 999 176 
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 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 
är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 

VÄRDERING Metodtillämpning 

 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 

 
 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har, liksom i omvärlden, 

gått in i en fas med lägre tillväxt. Konjunkturläget i Sverige är dock 
fortsatt stark och inflationsförväntningarna ligger kring 2 %. Med 
anledning av detta beslutade Riksbanken i juli att låta reporäntan 
vara oförändrad på -0,25 %. Riksbanken räknar med att höja repo-
räntan nästa gång vid slutet av året alternativt början av 2020 un-
der förutsättning att konjunkturläget inte försämras. 

 
 Den globala konjunkturen har under senare tid mattats av i en 

snabbare takt än väntat, och rådande handelskonflikten i omvärl-
den ökar osäkerheten i konjunkturutvecklingen. Även om den glo-
bala tillväxten mattats av bedömer Riksbanken att den ska vara 
tillräckligt hög för att arbetslösheten ska sjunka eller förbli låg i 
många länder. 

 
 Aktiemarknaden har sett över året utvecklats positivt, de börsno-

terade fastighetsbolagen har dock haft en starkare utveckling än 
börsen. Sedan årsskiftet har statsobligationsräntorna med längre 
löptider sjunkit och kronan försvagats. 
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 Riksbanken bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att vara 
fortsatt stark framöver men att den lägre BNP-tillväxten kommer 
att bestå. Tidigare har BNP-tillväxten drivits av en stark bostads-
marknad och när bostadsinvesteringarna sjönk dämpades tillväx-
ten. 

 
Fastighetsmarknaden Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit stor under det 

första halvåret, ca 79 miljarder kr, vilket är högre än motsvarande 
period föregående år. Den växande e-handeln har medfört att in-
tresset för logistikfastigheter växt medan renodlade handelsfastig-
heter har tappat i attraktivitet. 

 
 Finansieringsvillkoren är fortsatt goda med låga räntenivåer, däre-

mot har tillgången till skuldfinansiering stramats åt. Den tidigare 
mycket aktiva marknaden för företagsobligationer visar tecken på 
inbromsning och enligt en undersökning utförd av Catella har både 
fastighetsbolagen och banker en något mer pessimistisk syn på 
hur kreditmarknaden kommer att utvecklas framöver.  

 
 De börsnoterade fastighetsbolagen har varit aktiva på marknaden 

vilka gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaden i kombi-
nation med låga räntor. Den svaga kronan och positiva hedging-
effekter har medfört ett ökat intresse bland de utländska investe-
rarna. Däremot har intresset bland de svenska institutionerna 
minskat kraftigt och är för första gången nettosäljare sedan 2007.  

 
 Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under 

ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekord-
låga nivåer.  Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna 
och i tillväxtregionerna. En viss utplaning av avkastningskraven kan 
emellertid nu skönjas. För de mer sekundära delmarknaderna och 
för udda objekt med högre risknivåer finns tecken på att avkast-
ningskraven stiger.  

  
 KPI steg med närmare 2,3 % oktober 2018 vilket medför att mer-

parten av lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
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Hyresmarknaden Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter moderna och yteffek-
tiva lokaler i etablerade kontorsområden med bra kollektivtrafik. 
Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden, 
särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväx-
ten planat ut. Det äldre kontorsbeståndet tappar i attraktionskraft.   

 
 Befolkningstillväxten har skapat ett stort behov av nya bostä-

der i storstadsregionerna, och i takt med att städerna har växt 
har detta medfört att flera gamla industriområden i centrala 
lägen byggts om till nya bostads- och kontorsområden.  

  
Marknad avseende 
värderingsobjektet Hyresmarknaden i Härnösand avseende kontorslokaler har varit 

utmanande under den senaste tioårsperioden. Utbudet har varit 
stort och lokalerna präglas till stora delar av cellkontor utan lös-
ning för en effektiv ventilation och kyla som dagens hyresgäster 
efterfrågar. Under de senaste åren har det dock visat sig att hyres-
gäster är benägna att betala en högre hyresnivå för att få yteffek-
tiva lokaler med hög teknisk standard. Det har medfört att det 
finns ett flertal förhyrningar av kontorslokaler med hyresnivåer i 
intervallet 1 350-1 450 kr/kvm. Direktavkastningskraven för 
centralt belägna kontorsfastigheter i A-läge i Härnösand bedöms 
till 7,5-8,5 %.  

 

 Ortspris 
 
 I tabellen framgår köp som bedöms vara jämförbara med värde-

ringsobjektet. 
 
 Ett ortsprismaterial har framtagits avseende centralt belägna fas-

tigheter som köpts sedan 2017 i Härnösand. 
  

Kommun Fastighet Huvudsaklig LOA BOA Datum Köpeskilling Köpare Anm. 

    användning m² m²   Tkr kr/kvm     

Härnösand Telegrafen 17 Kontor 1 250 258 2018-06 87 000 4 728 NSI Invest 1 

Härnösand Telegrafen 2 Kontor 2 139   2018-06 12 200 5 704 Holger & Ken Fastigheter   

Härnösand Telegrafen 27 Kontor 1 536   2017-10 235 000 6 382 Westerlinds   
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 Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Pris avser 15 fastigheter (huvudsakligen bostäder) i Härnösand. 

 
 De transaktioner som har gjorts i Härnösand är primärt större 

portföljaffärer. De kontorsfastighet som sålts har ett klart sämre 
tekniskt skick än värderingsobjektet. Fastigheterna i orts-
prismaterialet, har köpts till priser mellan 4 700 och 6 400 kr/kvm. 
Det avser dock portföljaffärer, enstaka fastigheter har sålts för 
prisnivåer uppåt 10 000 kronor per kvadratmeter.  Direktavkast-
ningarna bedöms ligga mellan 7,5 och 8,5 %. Värderingsobjektet är 
har ett bättre läge och tekniskt skick än jämförelseobjekten varför 
marknadsvärdet bör sökas över värdeintervallet. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 
 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 De aktuella hyrorna bedöms vara marknadsmässiga bortsett från 

kommunens och Domkyrkans avtal som bedöms överstiga mark-
nadsmässiga nivåer något.   

 
 Lokalhyresgästerna är att betrakta som säkra betalare vilket mins-

kar risken i värderingsobjektet.  Vakansgraden är relativt normal 
och kan förväntas sjunka något när vakanserna hyrs ut.   

 
 Byggnadens underhållskick innebär att omfattande underhållsåt-

gärder bortsett från putsning och målning av fasaden.  
 
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett större 

fastighetsbolag. Sammantaget innebär värderingsobjektets kon-
traktsstruktur med långa att det är / mycket attraktivt på mark-
naden. Intresset att investera i fastigheter i centrala Härnösand är 
för tillfället relativt svagt vilket kan medföra att försäljningstiden 
bedöms vara relativt lång. 

 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för värderingsobjektet bör ligga i intervallet 7,5 – 8,0% och värdet i 
intervallet 10 000 – 12 000 kr/kvm. 
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 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 7,75 % 

- Kontor 7,75 % 

- Restauranger 7,75 % 

- Lager 8,50 % 

Kalkylränta på totalt kapital     

- avseende driftnetton, snitt 5,45 % 

- avseende restvärde 9,91 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-08-01 - 2028-12-31)   
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 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Då värderingsobjektet har förhållandevis långa hyreskontrakt med 

hyresgäster som bedöms som relativt säkra betalare, har det be-
dömts vara lämpligt med differentierade kalkylräntor för driftnet-
ton respektive restvärde. Med hänsyn till de förhållandevis säkra 
hyresintäkterna och den förbättrade möjligheten till belåning som 
detta medför bedöms kalkylräntan avseende kontor under kon-
traktsperioden till 5 %.  

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
 
Värdetillägg / 
Värdeavdrag Ett värdeavdrag om 2 000 000 kr görs för akut underhållsbehov av-

seende fasad. 
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 30 000 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 12 909 047 kr 

- Nuvärde av driftnetton 17 036 886 kr 

Direktavkastning, år 1 -8,35 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 7,75 % 

Värde kr/m² 11 574 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 4,13   
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 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 

värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
 

  
 
Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 

har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   2 495 8 

Vakansgrad %-enheter 10   -4 916 -16 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -699 -2 

Inflation %-enheter 1   3 157 11 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -3 111 -10 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   3 991 13 
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MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Rådhuset 4 i Härnösands kommun 

bedöms vid värdetidpunkten augusti 2019 till: 
 

Trettio miljoner kronor 
[ 30 000 000 kr ] 

 
  

 
 
 
Sundsvall 2019-08-23 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 

 
 

Rickard Hellström 
Civilingenjör 
Fastighetsvärderare, MRICS 

 
 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Kartor 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
 



Rådhuset 4 Bilaga 1 1(1) 

Härnösands kommun  
 

 
 

 
 

 

KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2019                     

Hyror, lokaler 1 365 1 483 3 604 3 672 3 747 3 807 3 816 3 892 3 970 3 906 3 840 

Vakans/hyresrisk, lokaler -98 -107 -157 -18 -24 -38 -49 -50 -51 -147 -238 

Ers. Fastighetsskatt 23 25 59 59 62 62 62 66 66 66 70 

Effektiv hyra 1 289 1 401 3 506 3 713 3 785 3 831 3 829 3 908 3 985 3 825 3 673 
                        

Drift & Löpande underhåll -317 -344 -838 -855 -872 -889 -907 -925 -944 -963 -982 

Periodiskt underhåll -70 -76 -185 -189 -193 -197 -201 -205 -209 -213 -217 

Extraordinärt underhåll -772 -2 000 - - - - - - - - - 

Fastighetsskatt etc -27 -30 -71 -71 -75 -75 -75 -79 -79 -79 -84 

Kostnader -2 255 -2 450 -1 094 -1 115 -1 140 -1 161 -1 183 -1 210 -1 232 -1 255 -1 284 
                        

Driftnetto -966 -1 049 2 411 2 598 2 645 2 670 2 646 2 698 2 752 2 570 2 389 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   268   Restvärde kalkylslut (tkr) 31 448 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   1 999         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   5,45         

Kalkylränta restvärde (%)   9,91   Marknadsvärde kr/m² 11 574 

Direktavkastning, initial, %   0,89   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 4,13 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 7,75     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt augusti 2019 (kalkylstart 2019-08-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         17 037   

Nuvärde av restvärde (tkr)         12 909   

SUMMA (tkr)         29 946   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       30 000   
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg   Totalt   Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   Totalt   

    m²   kr kr/m² index%   kr   kr kr/m²   kr kr/m²   kr kr/m²   kr kr/m²   kr kr/m² Not 

Vakant Arkiv 38 - - - -   -   - -   - -   11 400 300   11 400 300   11 400 300 - 

Domkyrkan Restaur. 251 23-09-30 282 009 1 124 100   -   5 240 21   287 249 1 144   200 800 800   200 800 800   206 040 821 - 

Härnösands kommun Kontor 1 705 27-06-30 2 800 146 1 642 100   -   46 953 28   2 847 099 1 670   2 557 500 1 500   2 557 500 1 500   2 604 453 1 528 - 

Vakant Kontor 137 - - - -   -   - -   - -   95 900 700   95 900 700   95 900 700 - 

Vakant Kontor 210 - - - -   -   - -   - -   147 000 700   147 000 700   147 000 700 - 

Hushållningssälskapet Kontor 251 22-07-31 200 800 800 -   -   6 766 27   207 566 827   200 800 800   200 800 800   207 566 827 - 

Summor / Genomsnitt   2 592   3 282 955 1 488     -   58 959 23   3 341 914 1 514   3 213 400 1 240   3 213 400 1 240   3 272 359 1 262   
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 



 

 

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 
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Socialnämndens yttrande angående Fastigheten     Rådhuset 
4 

Individ- och familjeomsorgen flyttade in i de nyrenoverade lokalerna 1 juli 

2017.  

 

Under 2016 togs ett omfattande lokalprogram fram tillsammans med 

fastighetsägaren där verksamhetens behov diskuterades och fastställdes. 

Verksamheten representerades av alla enheter inom Individ- och 

familjeomsorgen i denna process. Utifrån framtagna behov och idéer 

skissades ett förslag som senare diskuterades och fastställdes med ansvariga 

och verksamhetsrepresentanter i egenskap tilltänkt hyresgäst. 

 

Viktiga delar i lokalstrategin och verksamhetens behov var att uppnå en 

miljö som levde upp till respektfullt bemötande av besökare/medborgare, ett 

ökat fokus på säkerhetstänk, förbättrad fysisk och psykisk arbetsmiljö, 

estetiskt tilltalande och förbättrade förutsättningar för utökad intern 

samverkan. 

 

Resultatet är väl anpassade och ändamålsenliga lokaler som lever upp till 

verksamhetens behov, med ett bra och centralt läge. Förutom närheten till 

förvaltningen (Nämndhuset) och till centrala funktioner i Rådhuset och 

Stadshuset är det centrala läget en fördel för både besökare och personal.  

 

En anpassade och öppen reception och en särskild avdelning med besöksrum 

ökar säkerheten betydligt.  

 

Huset är varsamt renoverat vilket inneburit att i stort sett den gamla 

rumsindelningen är kvar, detta innebär att arbets-/kontorsrummen delas av 

flera. Ett fåtal enskilda rum finns. Detta har inte uppskattats av alla men 

åtgärder har gjorts för att alla ska ha en bra arbetsmiljö. 

 

En del inkörningsproblem har uppstått i fastigheten som exempelvis dörrar 

som inte gått i lås, en mindre vattenskada, problem med att ställa in 

värme/kyla etc.  

  



 
Härnösands kommun 
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2020-02-26 
  

  
 

 

Fastighetsägaren har haft en extern entreprenör som skött den dagliga 

fastighetsskötseln. Det har i perioder funnits ett missnöje med att vissa 

åtgärder dröjt, men ett bra samtalsklimat och kontinuerliga träffar med 

hyresvärden har varit lösningen på de problem som uppstått. 

 

 

 

Mats Collin   Lisbet Sander 

Socialchef   Verksamhetschef 
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• Sekelskiftesbyggnad i 4 plan plus källare. Falsat plåttak. Putsad fasad.

• Fjärrvärme med vattenburna radiatorer. Källare, plan 1,2 och 3 har 
FTX ventilation.

• Våning 1,2 och 3 har genomgått en omfattande renovering och håller 
hög nivå. Öppna kontorslandskap.

• Plan 4 har behov av ytskiktsrenovering samt tillhörande installationer 
för att uppnå samma standard som övriga plan.

• Fönster utbytta 2017



Plan 1,2 & 3 ombyggt 2016/2017 



Plan 1,2 & 3 ombyggt 2016/2017 



Plan1,2 & 3 ombyggt 2016/2017 



Plan 4 har lägre standard än plan 
1-3. Ytskiktsrenovering beräknas 
till 500 000 kr



Skador på fasad. Kräver åtgärder. 
Puts och avfärgning. Bedömd 
kostnad av Forum Fastighets-
ekonomi till c.a 2 milj beroende 
på omfattning. 



Fönster utbytta i samband med 
ombygg av lokalerna. 2+1 i PVC



Takavvattning saknar lövsilar



Ny ventilation (FTX) installerad 
med kyla för plan 1-3. 
Plan 4 ej OVK:ad. 
Bedömd kostnad för ny 
ventilation med kyla på plan 4 
c.a 500 000kr



Sekundärledningar för spets 
till FTX vent-aggregat.



FJV växlare-enhet som förser 
huset med Värme/VV. Normal 
std. 



Rote och isolering på vind.
Taket behöver målas och i samband med det en allmän 
översyn falsar m.m. Inga synbara läckage.



Hisskorg. Äldre std. Mitten på 90-tal. Besiktad och godkänd.



Inspectas besiktning av hiss.



Stamrenovering är gjord från 
plan 4 ner till källaren



Fastighetens fasadbelysning och tillgänglighet från baksida.



Från: Jeannette George 
Skickat: den 28 februari 2020 14:33 
Till: Kristina Vesterlund 
Ämne: VB: Återremiss KF200225 ärende 11 
 
 
 

Med vänlig hälsning 

 

Jeanette George 
 

Från: Anders Gäfvert <anders.gafvert@harnosand.se>  
Skickat: den 26 februari 2020 12:30 
Till: Jeannette George <jeanette.george@harnosand.se> 
Kopia: Eva Olstedt Lundgren <eva.olstedt.lundgren@harnosand.se>; Karl Lennart Bergström 
<lennart.bergstrom@harnosand.se> 
Ämne: Återremiss KF200225 ärende 11 

 

Komplettering: 

Återremissen skall ge svar på nedanstående frågor: 

 

1) En statusbesiktning skall görs på fastigheten i sin helhet, med kostnadsberäkning av åtgärder 

som är nödvändiga på kort sikt, säg 5 år 

  

2) En särskild fackman skall utför en statusbesiktning på fasaden samt utreda anledning till 

putssläpp samt kostnadsuppskattning för fasadrenovering. 

  

3)En professionell värdering av fastigheten skall utfördas av auktoriserad värderingsfirma där 

värderingsmannen kan lägga ovan nämnda utredningar (statusbesiktning på fastighet och fasad) 

som beslutsunderlag. 

  

4) Vid värderingen bör en representant från oppositionen få tillfälle att närvara (för att undvika 

otillbörlig påverkan). 

  

5) En utredning som komplement till beslutsunderlaget skall göras på vakanta kontorslokaler och 

hyresnivåer på dessa? (Alternativa lösningar är alltid viktiga som beslutsunderlag). 

  

6) En utredning på effektiviteten i fastighetens planlösning, dvs hur många kvm per 

kontorsarbetsplats skall göras. 

 

Moderaterna 

gm/Anders GäfvertⓂ️ 

Hämta Outlook för iOS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
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Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelsen från Carl-Fredrik Edgren (V) som ledamot i AB 

Härnösandshus, 

att bevilja avsägelse från Mårten Holmström (L) som ersättare i 

samhällsnämnden,   

att bevilja avsägelse från Hans Olof Asplund (L) som ersättare i 

arbetslivsnämnden, 

att bevilja avsägelse från Malin Lindroth (V) som ersättare i socialnämnden, 

att bevilja avsägelse från Basel Aljamal (S) som ersättare i AB 

Härnösandshus,  

att bevilja avsägelse från Elise Bystedt (SD) som nämndeman i 

Ångermanlands tingsrätt,  

att bevilja avsägelse från Lina Christina Halvarsson (S) som ledamot i 

skolnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Carl-Fredrik Edgren (V), 2020-06-23 

Avsägelse från Mårten Holmström (L), 2020-06-24 

Avsägelser från Hans Olof Asplund (L), 2020-07-13 

Avsägelse från Malin Lindroth (V), 2020-08-20 

Avsägelse från Basel Aljamal (S), 2020-08-24  

Avsägelse Elise Bystedt (SD), 2020-09-10 

Avsägelse Lina Christina Halvarsson (S), 2020     
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Valärenden 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

att välja Anna Andersson (L) som ersättare i samhällsnämnden, samt 

att välja Elna Lundgren (L) som ersättare i arbetslivsnämnden.  

    

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

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

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.     

 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

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

2020-09-16 

 
Dnr  

KS/2020-000013 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 

kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens beslut 

ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Regionfullmäktige 2020-06-17 – Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 

Sundsvalls kommun fullmäktige 2020-05-25 – Region Västernorrlands försäljning 

av aktier i Ostkustbanan AB 

Kramfors kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Ansvarsfrihet för direktionen i 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 2019 

Sollefteå kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Taxor 2020-2023 för verksamheter 

inom Räddningstjänsten 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2020-08-27 § 113 – Ej verkställda gynnande 

beslut 

Revisionsberättelse för stiftelse samförvaltade av Härnösands kommun år 2019 

 

 

 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2020-09-28 
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§ 113 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 

att rapporten delges kommunfullmäktige.      

Bakgrund 

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

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 

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

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

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut. 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader efter det att verkställigheten avbröts. 

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

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

beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.  

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

 Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej 

verkställt. 

 Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

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

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

dagen för respektive beslut. 

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom 
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tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 

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

förflutit från dagen för respektive beslut. 

§ 113, forts. 

Rapportering skall ske en gång per kvartal.  

Denna period finns det 37 beslut att rapportera. Det är 18 beslut om särskilt 

boende demens SoL, 7 beslut om särskilt boende äldre SoL, 3 beslut om 

Bostad med särskild service LSS, 2 beslut om kontaktperson LSS, 5 beslut 

om daglig verksamhet LSS samt 1 beslut om korttidsvistelse LSS.    

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-07-22 

Rapport till KF - ej verkställda gynnande beslut - andra kvartalet 2020 

______      
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§ 113 Dnr 2019-000226 1.1.3.1 

Ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt 

att rapporten delges kommunfullmäktige.      

Bakgrund 

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

och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att 

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

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

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal: 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut. 

 Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader efter det att verkställigheten avbröts. 

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

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

beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.  

Följande beslut ska rapporteras löpande: 

 Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej 

verkställt. 

 Ärenden som har avslutats av annan anledning. 

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

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

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

dagen för respektive beslut. 

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom 
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tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare 

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

förflutit från dagen för respektive beslut. 

§ 113, forts. 

Rapportering skall ske en gång per kvartal.  

Denna period finns det 37 beslut att rapportera. Det är 18 beslut om särskilt 

boende demens SoL, 7 beslut om särskilt boende äldre SoL, 3 beslut om 

Bostad med särskild service LSS, 2 beslut om kontaktperson LSS, 5 beslut 

om daglig verksamhet LSS samt 1 beslut om korttidsvistelse LSS.    

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-07-22 

Rapport till KF - ej verkställda gynnande beslut - andra kvartalet 2020 

______      



Lena Medin Lars Skoglun 
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor 

KPMG Besöksadress Nya Hamngatan 12 
Telefon +46 60 645000 

5-851 06 Sundsvall E-post lena.medin@kpmg.se  
Internet www.kpmg.se  

Härnösands Kommun 
Kommunstyrelsen 
871 80 HÄRNÖSAND 

2020-05-14 

Iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av Härnösands 
Kommun 

Vi har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska de donationsstiftelser som 
förvaltas av Härnösands Kommun. 

Med anledning av vår revision har vi gjort följande iakttagelser och noteringar: 

I enlighet med Stiftelselag (1994:1220) 2 § får stiftelser som har gemensamt 
placerade medel med en annan stiftelse ha gemensamma räkenskaper. 
Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje år. 
Sammanställningen ska vara per enskild stiftelse. I vår granskning har vi noterat att 
stiftelserna redovisas i en gemensam sammanställning. Vår rekommendation är att 
enskilda sammanställningar upprättas för räkenskapsåret 2020. 

Stiftelser ska redovisa utdelningar som en minskning av fritt eget kapital. Vi har 
noterat att detta redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Vår 
rekommendation är att se över rutinen för redovisning av beviljade bidrag så att 
beviljade bidrag redovisas som en minskning av fritt eget kapital och inte som en 
kostnad i resultaträkningen. 

Vi vill uppmärksamma om att det finns risk för att en del av stiftelserna kan komma 
att bli skattskyldiga då inte tillräckligt hög andel av intäkterna delas ut. Enligt praxis 
bör ca 80 % av stiftelsernas löpande avkastning sett över en femårsperiod 
användas enligt stiftelsens ändamål. I vår granskning har vi noterat att ett flertal av 
stiftelserna inte delat ut några bidrag under de senaste åren. 

Vid vår granskning av stiftelsesammanställningen har vi identifierat att de utgående 
värdena i tabellen avseende kapitalets fördelning är densamma som de ingående 
värdena, d v s att ingen hänsyn tagits till årets förändring. Utöver det finns det ett 
par redaktionella fel. 

Vid granskning av stiftelsernas registreringsbevis uppmärksammade vi att dessa 
inte är uppdaterade. Som registrerad firmatecknare står Bo Glas, vilken har slutat 
hos Härnösands kommun sedan några år tillbaka. Viktigt att uppdatering av 
registreringsbevisen sker så snart en förändring skett. Vi har även uppmärksammat 
att Hilma Svedboms donationsstiftelse och Härnösands sociala samstiftelse har 
felaktig revisor registrerad. 

M d vänlig hälsning 



 

 

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 
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Rapportering av ej verkställda beslut avseende andra 

kvartalet 2020 

 

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut 

Typ av beslut Lagrum Datum för 

beslut 

Orsak 

Särskilt boende 

demens 

4 kap. 1 § SoL 2019-09-18 Brist på 

boendeplats 

Bostad med 

särskild service 

gruppbostad 

9 § p.9 LSS 2019-09-10 Brist på 

boendeplats 

Daglig 

verksamhet 

9 § p.10 LSS 2019-03-15 Platsbrist 

Daglig 

verksamhet 

9 § p.10 LSS 2019-03-15 Platsbrist 

Daglig 

verksamhet 

9 § p.10 LSS 2019-09-04 Platsbrist 

Särskilt boende 

psyk 

4 kap. 1 § SoL 2019-05-08 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-10-03 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-11-05 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-11-12 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-11-21 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-11-26 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-12-16 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2019-12-17 Brist på 

boendeplats 
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Särskilt boende 

demens  

4 kap.1 § SoL 2019-12-19 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2019-11-05 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2019-11-28 Brist på 

boendeplats 

Bostad med 

särskild service 

servicebostad 

9 § p.9 LSS 2019-10-14 Brist på 

boendeplats 

Daglig 

verksamhet 

9 § p.10 LSS 2019-06-14 Platsbrist 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-01-23 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-01-29 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-02-05 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-02-13 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-03-05 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-03-11 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens  

4 kap.1 § SoL 2020-03-19 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-03-25 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

demens 

4 kap.1 § SoL 2020-03-26 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2020-01-02 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2020-01-28 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2020-03-10 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2020-03-10 Brist på 

boendeplats 

Särskilt boende 

äldre 

4 kap.1 § SoL 2020-03-27 Brist på 

boendeplats 
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Bostad med 

särskilt service 

servicebostad 

9 § p.9 LSS 2020-03-31 Brist på 

boendeplats 

Kontaktperson 9 § p.4 LSS 2019-10-09 Ej kunnat utföra 

träff p g a Covid 

Daglig 

verksamhet 

9 § p.10 LSS 2020-02-05 Ej hittat lämplig 

plats 

Korttidsvistelse 9 § p.6 LSS 

 

2020-01-02 Stödfamilj har 

inte kunnat 

rekryteras. 

Kontaktperson 9 § p.4 LSS 

 

2020-03-12 Covid 

 

 

 

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

Typ av beslut Lagrum Datum för 

beslut 

Datum för 

avbrott 

Orsak 

Inga beslut att 

rapportera 

    

 

 



Från: Kristina Ström Jakobsson <kristina.strom-jakobsson@solleftea.se> 
Skickat: den 25 juni 2020 11:17 
Till: kommun@kramfors.se; kommun@harnosand.se; 

raddningstjansten@hka.se 
Kopia: Anna-Sofia Kulluvaara 
Ämne: Beslutsexp. Taxor räddningstjänsten  
Bifogade filer: scan_krijac01_2020-06-24-15-59-10.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
 
Hej! 
Bifogat finns protokollsutdrag från Sollefteå kommunfullmäktige 2020-06-22. 
§ 52 Taxor 2020-2023 för verksamheter inom räddningstjänsten. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kristina Ström Jakobsson  
Registrator 
Sollefteå kommun 
 
Telefon: 0620-68 21 17 
Mobil: 070-300 54 83 
Medborgarservice: 0620-68 20 00 
E-post: kristina.strom-jakobsson@solleftea.se 
 
Sollefteå kommun 
881 80 Sollefteå 
Besöksadress: Djupövägen 3 
www.solleftea.se 
 
 
 
 
 
Mejl skickade till Sollefteå kommun kan bli offentlig handling. 

Vi hanterar eventuella personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, mer 
information om hanteringen finns på www.solleftea.se/gdpr 
 













Från: Myndighetspostlåda KS <kommunstyrelsen@sundsvall.se> 
Skickat: den 3 juni 2020 16:39 
Till: kommun@harnosand.se 
Ämne: Beslutsexpediering KF 2020-05-25 Region Västernorrlands försäljning av 

aktier i Ostkustbanan AB  
Bifogade filer: Protokollsutdrag KF 2020-05-25 §108.pdf; Region Västernorrlands 

försäljning av aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej, 
  
Expedierar här beslut i Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-05-25 § 108 gällande ärendet Region 
Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge 
kommun 
  
Bifogar protokollsutdraget från kommunfullmäktige samt kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse. 
  
Med vänlig hälsning 

Caroline Grafström 
Kommunsekreterare 
Telefon: 060-19 21 03 
Mobil: 072-147 04 24 

Sundsvalls kommun 
Kommunstyrelsekontoret/servicecenter administration 
851 85 Sundsvall 
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4 
Växel: 060-19 10 00 
www.sundsvall.se  

Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på 
www.sundsvall.se/personuppgifter 
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§ 108  Region Västernorrlands försäljning av aktier 
i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun 

 (KS-2020-00371-3) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 
000 kronor till Timrå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 
000 kronor till Sollefteå kommun, 
 
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 
Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 
000 kronor till Ånge kommun, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare 
i bolaget godkänner affären. 
 

Ärendet 
Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun  
och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är 
mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget  
Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).  
 
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun  
(Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och  
Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-11 § 106 
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00371-3 
 Sundsvalls kommun: Region Västernorrlands försäljning av delar 

av aktieinnehav och tre kommuners köp av aktier i Ostkustbanan 
2015 AB 



 

Protokollsutdrag 
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 Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 §16 
 Bolagsordning fastställd 2018-05-18 §18 
 Ägardirektiv fastställt 2018-05-18 §17 
 
_ _ _ _ 
 
 



 

Tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsekontoret 2020-03-26 KS-2020-00371-3 

Leif Rönnmark   

Ekonom, ekonomi   

  Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Ärende om Region Västernorrlands försäljning av 
aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå kommun, Timrå 
kommun och Ånge kommun 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 

kronor till Timrå kommun, 
 

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 

kronor till Sollefteå kommun, 

 

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 

kronor till Ånge kommun, samt 
 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i 

bolaget godkänner affären. 
 

 

Ärendet 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun  

och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i 

processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget  

Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).  

 
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun  

(Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och  

Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.  

 
Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 

bolagsstämman 15 maj 2020. 
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 2020-03-26  

 

 

 

Bakgrund 

Sedan bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) bildades 2015 har ägargruppen 

varit intakt och består av de båda regionerna (Gävleborg och 

Västernorrland) samt kustkommunerna i de två länen med undantag för 

Timrå kommun. 

 

De kommuner i Västernorrland som inte redan är ägare i bolaget har 

antingen redan fattat beslut om att förvärva aktier (Timrå kommun) eller 

har meddelat att man vill köpa aktier (Sollefteå kommun och Ånge 

kommun). Därmed har alla kommuner i Gävleborgs län som inte redan är 

ägare i bolaget (Bollnäs kommun, Hofors kommun, Ljusdals kommun, 

Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun) också 

erbjudits att förvärva aktier. Alla kommuner i Gävleborgs län som har 

erbjudits att köpa aktier har valt att avstå. 

 

Upplägget bakom fördelningen av aktier är att 50 procent av aktierna ska 

ägas i respektive län (Gävleborg och Västernorrland). Regionerna ska äga 

minst 25 procent av aktierna och kommunerna tillsammans i en region 

maximalt 25 procent tillsammans. Fördelningen mellan kommunerna är 

baserat på SCB:s befolkningssiffror från 2012 och 2013. 

 

Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte 

respektive region de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I 

Gävleborg köpte regionen totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som 

reserverad andel samt andelen om totalt 9,8 procent som sex kommuner i 

Gävleborg gemensamt avstått från att förvärva. I Västernorrland köpte 

regionen 29,9 procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt 

andelen om totalt 4,9 procent som tre kommuner i Västernorrland avstått 

från att förvärva. 

 

Förvaltningens överväganden 

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker förslaget att Region Västernorrland 

säljer totalt 490 aktier motsvarande 4,9% av ägandet till Timrå, Ånge och 

Sollefteå kommuner. 

Styrdokument och juridik 

Överlåtelsen av aktier sker enligt vad som regleras i aktieägaravtal, 

bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
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Jämställdhet och mångfald 

Ärendet påverkar inte kommunens arbete med jämställdhet och mångfald. 

Ekonomi 

Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

 

 

Förslag till uppföljning 

Ärendet behöver inte följas upp. 

 

 

Åsa Bellander   

Kommundirektör  
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PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Ordförandens sign 

Datum Dnr 

2020-06-17 20RS2 

§ 73 Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå 
kommun, Timrå kommun och Ånge kommun 

Diarienummer: 20RS3030 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 

Ärendebeskrivning 

Sida 

22 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge 
kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen med att 
fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun 
och Ånge kommun). 

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå kommun 
2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 procent) och måste 
godkännas av alla delägare. 

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 
bolagsstämman 15 maj 2020. 

Bakgrund 
Sedan bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) bildades 2015 har ägargruppen varit intakt 
och består av de båda regionerna (Gävleborg och Västernorrland) samt 
kustkommunerna i de två länen med undantag för Timrå kommun. 

De kommuner i Västernorrland som inte redan är ägare i bolaget har antingen redan 
fattat beslut om att förvärva aktier (Timrå kommun) eller har meddelat att man vill 
köpa aktier (Sollefteå kommun och Ånge kommun). Därmed har alla kommuner i 
Gävleborgs län som inte redan är ägare i bolaget (Bollnäs kommun, Hofors 
kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun och 
Sandvikens kommun) också erbjudits att förvärva aktier. Alla kommuner i 
Gävleborgs län som har erbjudits att köpa aktier har valt att avstå. 

Upplägget bakom fördelningen av aktier är att 50 procent av aktierna ska ägas i 
respektive län (Gävleborg och Västernorrland). Regionerna ska äga minst 25 
procent av aktierna och kommunerna tillsammans i en region maximalt 25 procent 
tillsammans. Fördelningen mellan kommunerna är baserat på SCB:s 
befolkningssiffror från 2012 och 2013. I Västernorrland avrundades aktieandelarna 
till en decimal, vilket inte gjordes i Gävleborg. 

Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 
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2020-06-17 20RS2 23 

Tabell: Förteckning över befintliga och presumtiva delägare i bolaget samt andel 
aktieinnehav 

Befintliga delägare Andel aktier Presumtiva delägare Andel aktier 
(%) (%) 

Region Gävleborg 34,80 Gävleborg 
Gävle kommun 8,78 Bollnäs kommun 2,36 
Hudiksvalls kommun 3,30 Hofors kommun 0,84 
Nordanstigs kommun 0,85 Ljusdals kommun 1,69 
Söderhamns kommun 2,27 Ockelbo kommun 0,51 

Ovanåkers kommun 1,02 
Sandvikens kommun 3,38 

Region Västernorrland 29,9 Västernorrland 
Härnösands kommun 2,5 Sollefteå kommun 2,0 
Kramfors kommun 1,9 Timrå kommun 1,9 
Sundsvalls kommun 10,0 Ånge kommun 1,0 
Örnsköldsviks kommun 5,7 

Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte respektive region 
de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I Gävleborg köpte regionen 
totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt andelen om 
totalt 9,8 procent som sex kommuner i Gävleborg gemensamt avstått från att 
förvärva. I Västernorrland köpte regionen 29,9 procent av aktierna, 25 procent som 
reserverad andel samt andelen om totalt 4,9 procent som tre kommuner i 
Västernorrland avstått från att förvärva. 

Yrkande 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 
Aktieägaravtal, bilaga 18 
Bolagsordning, bilaga 19 
Ägardirektiv, bilaga 20 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, § 35, bilaga 21 

Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 25 mars 2020, § 35 
Finansutskottet den 1 april 2020, § 53 
Regionstyrelsen den 14 april 2020, § 71 
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Beslut: 

Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 

att sälja 190 aktier i Ostkustbanan 2015 AB å 100 kronor styck för en total summa 
om 19 000 kronor till Timrå kommun; 

att sälja 200 aktier i Ostkustbanan 2015 AB å 100 kronor styck för en total summa 
om 20 000 kronor till Sollefteå kommun; 

att sälja 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB å I 00 kronor styck för en total summa 
om 10 000 kronor till Ånge kommun; samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget 
godkänner affären. 

Delges 
Kommunerna i Gävleborgs län 
Kommunerna i Västernorrlands län 
Ostkustbanan 2015 AB 
Region Gävleborg 

Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrl<ande 


