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��./0012345678372�9�!�����:���	;��#��$%&�������<�!���� ����	=!�������� �	� 4>?23473.6@A7837�� B�����C(D��E�����(�(�$�-$�%� �E�����BF(�(�$�������� ��� GHIIJKLJMMINOPQRS�TUVUWXYZ[V\[\]�Ŷ_�̀\VZ̀UVaU[_Wb�cdcd�e�6fXX\[\]Vbgf\VbW\�hi]̀�.jVbW\�e�TX̀kW\�liUVk̀]�b[kk�mWVkjb��GHIIJKMSnKQKRoOHKPHpSP�LqpSoMrp�OHIIJKoPspSMoSK�LqpSoMr�OHIIJKLJMMINOPQRS�tSoMJPu�vww�RHnONKKu�rpopSnHxQoKQKR�yzyz�Lqp�{NnnKQKRoP|NKoPSK�}qRu�GJoPSK~�nuMSK��ouIP�vww�Q�SKMQR�SP�ISn�pSxQoQHKSKo�LqpoMuR�tSxQM|u�LqptJKnonQpSOPQHKSK�H���nS�SKoOQMnu�LqpPpHSKnSxuMnu�Q�nSKouIIu�uKoxupoLpQ�SP�Lqp�rp�yzyz������WV�U[Z\[\]�̀Z�fUW\XWb�{NnnKQKRoP|NKoPSK�}qRu�GJoPSK~�nuMSK�Np�SPP�OHIIJKuMLqptJKn�ISMMuK��HMMSLPSr��GpuILHpo�H���}NpKqouKn�H���oPspo�ux�SK�nQpSOPQHK�oHI�tSoPrp�ux�y�MSnuIqPSp�H���y�SpoNPPupS�LprK�pSo�SOPQxS�ISnMSIoOHIIJK���qptJKnSP��up�J��pNPPuP�rpopSnHxQoKQKR�Lqp�rp�yzyz�H���nSK��up�RpuKoOuPo�ux�pSxQoQHKSK��{SxQoQHKSK��up�MNIKuP�osK�JKOPSp��r�QKPSpKOHKPpHMMSK�H���IrMJ��LsMMSMoSK�ISK�PQMMoPspOP�uPP�pSo�SOPQxS�OHIIJKo�LJMMINOPQRS�tSxQM|up�uKoxupoLpQ�SP�Lqp�nQpSOPQHKSK�������v�w��������w����pSKnSP��uKnMup�HI�LHpIuMQu�oHI�QKPS��up�KrRHK�oH�QuM��rxSpOuK�����������w��������w����pSKnSP��up�QKRSK�SOHMHRQoO�uKOKsPKQKR�����������w�������������w��������w�������Ou��� �¡�OHIIJKuMMuRSK�LQKKo�tSoPNIISMoSp�HI�pSxQoQHKotSpNPPSMoSp�oHI�RNMMSp�OHIIJKuMLqptJKn�ISn�nQpSOPQHK��{SxQoHpSpKu�Q�LqptJKnSP�MNIKup�SLPSp�J��pNPPun�rpopSnHxQoKQKR�oQK�pSxQoQHKotSpNPPSMoS�PQMM�pSo�SOPQxS�ISnMSIoOHIIJKo�LJMMINOPQRS�oHI�oSnuK�tSoMJPup�HI�uKoxupoLpQ�SP�Lqp�nQpSOPQHKSK���KKuK�ISnMSIoOHIIJKSpKuo�LJMMINOPQRS�tSoMJPup�HI�uKoxupoLpQ�SP�oOu�nS�SKMQRP����Ou��y��¡�H���¢�Ou��y£�¡�OHIIJKuMMuRSK�RHnONKKu�rpopSnHxQoKQKRSK����

Härnösands 
kommun 



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

�

*+,-./,.01+2-34�567689:;<7=<=>�?@?@�AB99=<=>7CDB=7C8=�EF>G�HI7C8=�J�59GK8=�A8;<7<:=7L86BCC8K78��M6G=7N=<=>�G;�L:N7KIC�:OP�Q67689:;<7=<=>�?@?@�M6G=7N=<=>�G;�8N:=:R<6IC<=86����S==G�T:7C89C� � U:PG==G�VG<=8�HG=7K<OP8W�� � H:RRI=78N68C86G68�



DocuSign Envelope ID: 88C43AB8-533D-4759-8DDA-7410F7C71343 
Revisorerna i Räddningstjänsten Höga 
kusten - Ådalen kommunalförbund 

Datum 2021-03-25 

Till kommunfullmäktige i 

Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
Sollefteå kommun 

Revisionsberättelse för år 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 
(organisationsnummer 222000-1354) av dess direktion. 

Granskningen har utförts av sakkunnig som biträder revisorerna. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har för 
år 2020 omfattat översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31, 
granskning av bokslut och årsredovisning 2020 samt granskning av 
ekonomirutiner. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten -
Ådalen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll inte har varit tillräcklig med 
hänvisning till de iakttagelser som vi gjort vid granskning av ekonomirutiner. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av 
de fyra verksamhetsmålen. Vi bedömer i övrigt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi åberopar bifogade rapporter. 

2021-03-25 

l ~b~~ur1 
~fffimf ffMffierg 
Ordförande 

lrDocuSigned by: 

~~ffFBi~i 
Sigfrid Tjernlund 
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Revisionen 

Räddningstj~nsten 
Höga Kusten · Adalen Datum 

2021-03-25 

Till: 
Direktionen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige i 
Härnösand, Kramfors och 
Sollefteå kommuner 

Revisionsrapport "Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31" 
KPMG har på uppdrag av förbundets revisorer granskat bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallag, kommunal redovisningslag och god revisionssed i kommuner 
och landsting. 

Med vänliga hälsningar 

l,DocuSlgned by: 

~ 81~~(%1 
Lennart ttallberg 
Ordförande 

Sida 
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sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten 
Höga Kusten - Ådalen har KPMG granskatkommunalförbundets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska 
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
revisionsberättelsen. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Resultat och Q!Q.Qnos 

Kommunalförbundets resultat för året uppgår till 2 493 tkr, vilket är 
1 899 tkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på ökade 
avskrivningar till följd av ändrad redovisningsprincip avseende finansiell 
leasing. 

Resultatutfallet för helåret uppgick till 2 493 tkr, vilket är ca 2 500 tkr 
högre än budgeterat. Det beror främst på minskade personalkostnader 
till följd av vakanta tjänster. 

Balanskravet bedöms uppfyllt. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt vad 
gäller tre av de fyra verksamhetsmålen. Vi bedömer i övrigt att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen. 

~~1,-,03-25 

~ ESE~et 
Lars Skoglund 

~

j§t~ag.,,revisor 

u-. -,,,utu,, 

Len~HJre"JPR10 418·--

Certifierad kommunal revisor 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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Bakgrund 
Vi har av Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Revisorerna ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i 
kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 
• Fullmäktigebeslut/Direktionsbeslut 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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Bakgrund f orts8ttning 
1.3 Metod och avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Kassaflödesanalys 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen 

beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag 
• översiktlig analys av övriga poster 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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2. Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 

Vi bedömer att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper'' att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunalförbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs 
gällande rekommendationer. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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2. Resultat av granskningen fortsättning 
2.3 Balanskrav 

Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat 
som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat 
enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om 
balanskrav i LKBR och KL. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunalförbundets överskott för året uppgår till 
2 493 tkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt. 

Årets resultat enlig resultaträkningen 2 493 

+ 

+ 

+/-

+/-
= 

+ 
= 

~ 

Samtliga realisationsvinster 

Real isationsvinster enligt undantagsmöjlighet 

Realisationsförluster enligt undantagsmöj lighet 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
Återföring av realiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 493 

Reserveri ng av medel till resultatutjämningsreserv 

Använda medel från resultatutjämningsreserv 

Balans kravsresu ltat 2 493 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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2. Resultat av granskningen forts. 
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer 
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). Lagstiftningen gäller även kommunalförbund. 

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de beslutade målen. 

Direktionen har i årsredovisningen inte gjort någon sammantagen bedömning om god ekonomisk hushållning. Det framgår dock att 
"Verksamheten har uppfyllt fyra av de sju verksamhetsmålen som är formulerade utifrån god ekonomisk hushållning." och att "Med bara ett 
av tre verksamhetsmål uppfyllda är det svårt som organisation att vara nöjd." 

Vi skulle gärna se att direktionen gör en tydligare bedömning av god ekonomisk hushållning. 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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2. Resultat av granskningen forts. 

2.4.1 Finansiella mål 

Mål fastställda av direktionen 

Arets resultat ska uppgå till minst 
0,01 % av omsättningen 

Arets avskrivning ska inte 
överskrida budgeterad 
avskrivning 

Arets investeringar ska göras 
med eget kapital 

Utfall 

+ 2,5 mnkr 

Arets avskrivningar ca 400 tkr lägre 
än budget (korrigerat med finansiell 
leasing) 

Alla investeringar har skett med eget 
kapital 

Bedömning enligt årsredovisningen 

Målet anses uppfyllt 

Målet anses uppfyllt 

Målet anses uppfyllt 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen. 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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2. Resultat av granskningen forts. 

2.4.2 Verksamhetsmål 

Mål fastställda av direktionen 

Under 2020 ska 100 % av inkommande larm 
som definieras som räddningstjänst rendera i 
en insats 

Minst 100 tillsyner ska utföras under året 

Minst 1 800 personer ska utbildas under året 

Träffa minst 2 600 barn och ungdomar 

Utfall 

Organisationen har under året haft resurser 
för att kunna åka på samtliga insatser som 
inkommit till SOS och definierats som 
räddningstjänst. 

20 tillsyner är utförda 

685 vuxna utbildades i olika 
olycksförebyggande utbildningar 

858 barn och ungdomar har träffats i 
samband med utbildning och information 

Bedömning enligt 
årsredovisningen 

Målet anses uppfyllt 

Målet anses inte uppfyllt 

Målet anses inte uppfyllt 

Målet anses inte uppfyllt 

Av årsredovisningen framgår att målen inte har uppfyllts på grund av att verksamheten inte har kunnat bedrivas fullt ut på grund av 
pandemin. 

I likhet med tidigare år kan vi inte verifiera målet gällande att åka på samtliga insatser. Räddningschefen uppger att "Beslutet om att 
inte åka fattas om det behövs av räddningschef i beredskap och något sådant beslut har inte tagits för vår organisation under 2020". 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra verksamhetsmålen 

~ © 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"), a 
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2. Resultat av granskningen forts. 
2.5 Resultaträkning 

Arets resultat uppgår till 2 493 tkr vilket är 2 651 tkr bättre än det justerade budgeterade resultatet på -158 tkr. Verksamhetens intäkter har 
ökat med ca 1, 1 % (999 tkr) medan kostnaderna har minskat med ca 8,5% (6 696 tkr) jämfört med föregående år. Ökningen av intäkter avser 
främst ökade medlemsbidrag, ökad hyresintäkter kopplade till Kramfors nattsköterskor samt ersättning för sjuklönekostnader till följd av 
Covid-19 pandemin. De minskade kostnaderna är främst hänförliga till vakanta tjänster. En annan förklaring är att hyreskostnaderna kopplade 
till finansiell leasing numera redovisas som avskrivningar av finansiell leasing. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

Verksamhetens intäkter 1 6530 7 370 7101 7101 

Verksamhetens kostnader 2 - 71 820 - 78 516 - 83 737 - 74 627 

Avskrivningar 3 - 12 707 - 3 513 - 4400 -13 112 

Verksamhetens nettokostnader -77 997 -74 659 -81036 -80 638 

Medlemsbidrag 4 81 763 79 924 81 763 81 763 

Verksamhetens resultat 3 766 5 265 727 1125 

Finansiella kostnader 5 - 1273 873 717 - 1283 

Resultat efter finansiella poster 2493 4 392 10 158 

* Budgeten justerad för ändrade redovisningsprinciper för finansiell leasing 
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2. Resultat av granskningen forts. 
2.6 Balansräkning 

Kommunalförbundet har under året börjat att tillämpat rekommendationen för finansiell leasing för de förhyrda stationslokalerna. Detta medför 
att byggnaderna redovisas som materiella anläggningstillgångar samtidigt som en långfristig finansiell leasingskuld redovisas. 
Resultatpåverkan från år 2019 har justerats i den ingående balansen av det egna kapitalet. Maskiner och inventarier har ökat med 3,8 mnkr 
och årets anskaffningar uppgår till 7,9 mnkr. Arets anskaffning består främst av ett höjdfordon om 5,5 mnkr. Vidare har kortfristiga skulder 
ökat med 10,6 mnkr vilket till stor del förklaras av den kortfristiga delen av finansiella leasingskulden om 8,6 mnkr. 

Vi har granskat balansräkningen och har (utöver ovanstående iakttagelser) inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

TILLGÅNGAR 

Anläi:cningstillg~ngar 
Materiella anläggningstillgångar 

- Byggnader 

- Maskiner och inve-ntarier 

Summa anlå"ni ngstillg~ngar 

Omsatt11 ingstillgångar 
- Kortfri.stiga fordringar 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TIUGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget k.ap ita I 

Avsättning"' 
- Avsättningar för pensioner o likn. förp liktelser 

Summa avsaltningar 

Skulder 
- Långfri.stlga skuld er 

- Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTN INGAR OCH SKULDER 

PANTER OCH ANSVARSFÖRB INDELSER 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

34212 
22 320 

56 532 

46017 

46017 

102 549 

20069 

30057 

30057 

25984 

26439 

52423 

102 549 

Inga 

0 

18 455 

18 455 

46 501 

46 501 

64 957 

17 816 

31 2411 
31 2.48 

15 873 

15 873 

64 957 

Inga 
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2. Resultat av granskningen forts. 
2. 7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har 
upprättats i enlighet med gällande rekommendation. 

2.8 Driftredovisning 
Enligt LKBR 10: 1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget. 

Kommunalförbundet anser likt tidigare år att det inte finns något behov av särskild uppdelning på enheter. Istället har utfallet i 
resultaträkningen kommenterats i anslutning till förvaltningsberättelsen. 

2.9 lnvesteringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av investeringsverksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av. 

Kommunalförbundet redovisar investeringarna per investering i den ekonomiska redovisningen tillsammans med budget och utfall för tidigare 
år. I anslutning till investeringsredovisningen analyseras även awikelser mot budget. 

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. 
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Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 
Granskning av ekonomirutiner 

2021-03-25 

1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen (fortsättningsvis även 
enbart Räddningstjänsten) fått i uppdrag att granska kommunalförbundets rutiner 
avseende vissa ekonomirutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Granskningen syftar till att konstatera om Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har 
en tillräckligt god intern kontroll för att säkerställa att kostnader som belastas förbundet 
är riktiga. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
Räddningstjänstförbundet inte har tillräckligt god intern kontroll inom området. Bristerna 
innebär en risk för att förbundet skulle kunna bli belastade med kostnader som inte hör 
till förbundet. 

Det finns ett avtal mellan kommunen och Räddningstjänsten. Vi har i vår granskning 
konstaterat att avtalet inte reglerar vare sig ansvar eller vad som händer vid en konflikt 
eller skada. Vi anser därför att avtalet behöver ses över. 

Vi bedömer att Räddningstjänsten i alltför hög grad förlitar sig på kommunens rutiner. 
Vi anser att förbundet behöver tillförsäkra sig kontroll över bl a behörigheter, attester 
och utbetalningsrutiner så att dessa överensstämmer med delegationsordning samt i 
övrigt främjar god intern kontroll. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen 

- att initiera att ett mer ändamålsenligt avtal upprättas. Vi anser att avtalet behöver 
tillförsäkra Räddningstjänsten högre grad av insyn bl a gällande behörigheter och 
vilka som kan göra utbetalningar från Räddningstjänstens konto, se vidare under 
avsnitt 3.2. Avtalet bör även reglera hur eventuella tvister och skador ska lösas, se 
avsnitt 3.1. 

- att säkerställa att ansvariga inom förbundet minst har kunskap och insyn om vilka 
som har behörighet till redovisningssystemet, se avsnitt 3.2.1. 

- att se över och ompröva delegationsordningen, se avsnitt 3.2.2. 

- att delegera så att räddningschefen attesterar löneutbetalningarna, se avsnitt 3.2.3. 

- att säkerställa att utbetalningar sker enligt Räddningstjänstens delegationsordning 
vilken även bör anpassas till övriga behörighetsnivåer, se avsnitt 3.2.4. 

- att se över rutinerna för avstämning och analys så att dessa även fungerar om 
controller inte är i tjänst, se avsnitt 3.2.5. 

- att direktionen behandlar ekonomirapporten mer frekvent än enbart vid tertial- och 
årsbokslut, se avsnitt 3.2.5. 
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Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 
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2021-03-25 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen fått i uppdrag att 
granska kommunalförbundets rutiner avseende vissa ekonomirutiner. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 

Kommunalförbundets ekonomi inklusive löner administreras av Kramfors kommun. 

Det är väsentligt att förbundet enbart belastas med av förbundet godkända kostnader. 
Revisorerna bedömer att det finns en risk för att förbundet inte har tillräcklig kontroll 
över kostnader/utbetalningar eftersom vissa moment är överlämnade till Kramfors 
kommun. 

Med anledning av ovanstående har revisorerna utifrån sin riskanalys bedömt, att 
rutinerna gällande ekonomiadministrationen behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har 
en tillräckligt god intern kontroll för att säkerställa att kostnader som belastas förbundet 
är riktiga. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

- Är ansvarsfördelningen mellan kommunalförbundet och kommunen reglerad och 
ändamålsenlig? 

- Har kommunalförbundet en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att endast av 
förbundet godkända kostnader belastar förbundet? 

Granskningen avgränsas till år 2020. 

Granskningen avser direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

- Kommunallagen 6 kap § 6 

-Tillämpbara interna regelverk och policys 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av avtal Ekonomi- och löneadministration samt delegationsordning 

-Intervjuer med berörda tjänstepersoner däribland räddningschef och 
redovisningsansvarig vid Kramfors kommun 

-Avstämning mot erhållna utdrag från Ådata och Swedbank 

Rapporten är faktakontrollerad av räddningschef och redovisningsansvarig i Kramfors 
kommun. 
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Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 
Granskning av ekonomirutiner 

2021-03-25 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Ansvarsfördelning och organisation 
Räddningstjänsten och Kramfors kommun tecknade i november 2004 ett avtal 
ekonomi- och löneadministration efter förfrågan från Räddningstjänsten. Fortfarande 
reglerar avtalet uppdraget. 

Avtalet omfattar de moment som räknas upp i den bifogade bilagan för 
förfrågningsunderlag under rubrikerna Ekonomi och löner samt PA-stöd. Utförandet 
beskrivs i den bilagda offerten från Kramfors kommun. Varken av avtalet eller av 
bilagorna framgår hur ansvaret för att säkerställa att redovisningen är korrekt eller vem 
som ansvarar för förbundets bankmedel och t ex att utbetalningarna går till rätt 
mottagare. 

Vi noterar att av offerten finns ett krav att Räddningstjänsten använder samma bank 
som Kramfors kommun, samt ett erbjudande om att använda ett bankkonto i 
kommunens koncernkontosystem. Någon formell bekräftelse på att erbjudandet 
antagits framgår inte av avtalet. Vi noterar dock att Räddningstjänsten ingår i 
koncernkontosystemet vilket innebär Kramfors kommun nyttjar Räddningstjänstens 
tillgodohavande inom koncernkontosystemet. 

Avtalet innehåller inget som reglerar hur konflikter eller skador ska regleras. Avtalet 
löper vidare med ett års ömsesidigt uppsägningstid. 

Kramfors kommuns uppdrag för Räddningstjänsten räkning omfattar följande 
ekonomiska rutiner: 

• Upprätta resultat- och balansräkning samt noter för delårsrapport och 
årsredovisning 

• Löpande bokföring 

• Avstämningar 

• Anläggningsregister 

• Lönebearbetning och utbetalning av löner 

• Registrering av leverantörsfakturor och betalningar 

Kramfors kommun använder Ådata för bokföring och leverantörsfakturahantering samt 
Personec P för löner. Det är också de system som kommunen i övrigt använder. 

Bemanning för uppdraget består av personal inom kommunens ekonomienhet och HR
enhet vid kommunledningsförvaltningen. Vi kommer nedan att använda ekonomienhet 
(K) och HR-enhet (K) som benämning. 

Räddningstjänsten ansvarar för att 

• Kontering och attest av leverantörsfakturor 

• Fakturering av automatlarm, utbildning och tillsyner m m. 

• Ekonomisk uppföljning 
4 
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Vid Räddningstjänsten finns med ansvar för dessa uppgifter en controller och en 
administratör anställda. Controller är vid vår granskning föräldraledig och ingen 
ersättare finns för perioden. I rapporten benämner vi dessa som controller (R) och 
administratör (R). 

Rutinerna beskrivs närmare under avsnitt 3.2. 

3.1.1 Bedömning 

Vi ser positivt på att åtagandet är reglerat med ett avtal men bedömer att avtalet 
behöver ses över. 

Vi anser att avtalet behöver kompletteras med information om vem som ansvarar för 
räkenskaperna inkl löner, bankkonto och rutinerna för intern kontroll. 

Det framgår inte av avtalet hur konflikter ska lösas eller hur skador ska regleras. Det 
finns alltid en risk för att samarbeten slutar att fungera av olika anledningar. Det kan 
även uppstå skador t ex vid en felaktig utbetalning. Det är inte ovanligt att konflikter 
uppstår i samband med sådana händelser. Vi anser att det är enklare att reglera 
sådant innan det uppstår. 

Direktionen bör i samråd med respektive kommunfullmäktige se över lämpligheten att 
bankkontot ingår i koncernkontosystemet för Kramfors kommun. 

3.2 Intern kontroll 
I nedanstående avsnitt beskriver vi respektive rutin mer ingående och bedömer den 
interna kontrollen. 

3.2.1 Behörighet 

Behörighet till Räddningstjänsten i Ådata har närmare 100 användaridentiteter. Hur 
många av dessa som hör till Räddningstjänsten och vilka som hör till kommunen kan vi 
inte bedöma. 

Vid flytt av driften till Å-data, som genomfördes november 2019, skapades nya 
inloggningsidentiteter vilket innebar att många användare fick dubbla identiteter. Det 
medför att antalet identiteter är fler än behöriga tjänstepersoner, exakt hur många är 
svårt att bedöma eftersom alla inte har dubbla identiteter. Enligt uppgift ska 
behörigheterna vara identiska men vi har i en granskning avseende kommunen noterat 
i varje fall en identitet där det finns viss skillnad. Enligt uppgift överväger 
ekonomienheten (K) att konsolidera identiteterna. 

Det finns ingen förteckning över vad respektive behörighetsbenämning innebär. 

Vilka som har den omfattande behörigheten "systemadministratör'' finns inte redovisat i 
den förteckning vi tagit del av. Behörigheten läggs enligt uppgift upp av Ådata. Tre 
personer vid ekonomiavdelningen ska inneha behörigheten. Vi har inte kunnat verifiera 
att behörigheten begränsas till dessa tre personer. 

Behörighetstilldelningen sker utan godkännande av Räddningstjänsten. 
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Vi har inte tagit del av någon rutin som säkerställer att den som slutar eller byter 
arbetsuppgifter automatiskt tappar behörigheten. 

3.2.1.1 Bedömning 

Ansvaret för vilka som har behörighet till Räddningstjänstens del av Ådata behöver 
regleras. Räddningstjänsten behöver genom avtalet säkerställa att förbundet har rätt 
att ta del av hur behörighetssystemet är uppbyggt och vilka som har behörighet. Ett 
annat alternativ är att Räddningstjänsten överväger att helt överta ansvaret och lämnar 
ett godkännande av behörighetstilldelningen även för Kramfors kommun. 

3.2.2 Leverantörs rutin 

Vid genomgång av behörigheter för leverantörsrutinen har vi noterat bland annat 
följande: 

Antal Beskrivning av behörigheten 
identiteter 

Får uppdatera 6 Lägga upp och ändra attestanter med deras 
mottagarsignaturer rättigheter 

Får uppdatera alla 8 Behörighet att gå in och bokföra 
användare registrerade fakturor - ska enligt uppgift 

användas i undantagsfall 

Får arbeta med 8 Kan omfatta behörighet att lägga upp ny 
registerunderhåll leverantör 

Får registrera faktura Över 100 Behörighet att registrera faktura 

Såsom framgår ovan anser vi att Räddningstjänsten bör se över vilka som har 
respektive behörighet. Vi bedömer att det finns risk för att det finns tjänstepersoner 
som har behörigheter som inte bör kombineras. 

Fakturor som kommer skannas eller kommer in som e-faktura vilket ekonomienheten 
(K) ansvarar för. Samtliga fakturor går till administratör (R) som konterar fakturan samt 
skickar den vidare för granskning och beslutsattest. 

Enligt delegationsordning daterad 2017-10-16 har räddningschef attesträtt för 
utbetalningar av leverantörsskulder. Räddningschef har i sin tur vidaredelegerat 
attesträtt till enhetschef och ytterligare en namngiven medarbetare (inre befäl). Vilka 
personer som ska ha attesträtt meddelas via mail från räddningschef till 
ekonomienheten (K) som registrerar behörigheten i Ådata. 

Vi noterar att det finns tjänstepersoner inom kommunen som har mottagnings- och 
granskningsattest vilket inte överensstämmer med Räddningstjänstens 
delegationsordning. 

Enligt utdrag från Ådata har räddningschef, enhetschef vid Härnösands brandstation, 
inre befäl och controller beslutsattest. Såsom vi uppfattar har controller erhållit 
beslutsattest efter vidaredelegering av räddningschef vilket inte framgår av 
delegationsordningen. 
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3.2.2.1 Bedömning 

3.2.3 

Vad gäller behörighet i allmänhet se föregående avsnitt. 

Vi anser att delegationsordningar för att vara aktuella behöver omprövas årligen. Vi 
föreslår att delegationsordningen skickas till kommunen i samband med detta för att 
säkerställa att kommunen har den senaste versionen. Vi förordar att förbundet inte 
delegerar någon attesträtt till tjänstepersoner utanför förbundet. 

Delegationsordningen innehåller inga riktlinjer för vem som attesterar 
räddningschefens kostnader i tjänsten. Vi anser att det bör regleras så att attest sker 
av direktionens ordförande. 

Lönerutin 

Löneavtal undertecknas av räddningschef och skickas till löneenhet (K). Det sker ingen 
återkoppling från löneenhet om vilka uppgifter som har lagts in i systemet för att 
Räddningstjänsten kan säkerställa att det blivit rätt. 

Awikelser, t ex övertid och jour, attesteras av chef och underlaget i form av 
papperskopia överlämnas till administratör (R) som registrerar in det i Personec 
(personaladministrativa systemet). Även frånvaro som anmäls till respektive chef 
vidareförmedlas till administratör (R) som ansvarar för registrering. 

Administratör (R) får även inför löneutbetalning en rapport från systemet över orimliga 
löner. Parametrarna för att bedöma orimlig lön är satta av kommunen, och omfattar bl a 
lön över visst belopp. 

Enligt delegationsordningen har räddningschef attesträtt för utbetalningar enligt 
lönelista. Räddningschef har i sin tur vidaredelegerat till controller (R). Några lönelistor 
erhålls aldrig från kommunen så någon attest av löner för utbetalning sker inte. 

3.2.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att Räddningstjänsten inte har tillräcklig kontroll över vilka personer som 
erhåller lön och med vilka belopp. Vi anser att det bör vara räddningschefen som 
attesterar löneutbetalningarna, och att räddningschefens lön attesteras av direktionens 
ordförande. Möjligen bör även enhetscheferna kontrollera lönerna för att säkerställa att 
avdrag och tillägg är riktiga utifrån de underlag som lämnats in för registrering. 

3.2.4 Utbetalningar 

Enligt delegationsordningen har "hantering av förbundets bankkonton" delegerats från 
räddningschef till internt stöd (administratör, personalsamordnare och controller 
samtliga vid Räddningstjänsten). 

Utbetalningar, av t ex leverantörsfakturor och löner, sköts av Kramfors kommun utan 
ytterligare godkännande än ovanstående rutiner. 
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Enligt underlag för Swedbank ser behörigheterna för utbetalning ut enligt nedan, 
samtliga är tjänstepersoner anställda vid kommunen (vi har valt att inte skriva ut 
namnen): 

Person Behörighet Villkor 

A Överföra och betala inrikes Två i förening max 100 tkr 

Filöverföra löner Två i förening 

B Överföra och betala inrikes Två i förening max 50 tkr 

Filöverföra löner Två i förening 

C överföra mellan underkonton Två i förening max 50 tk 

överföra och betala inrikes Två i förening max 50 tkr 

D Överföra och betala inrikes Två i förening max 100 tkr 

Filöverföra löner Två i förening 

E överföra mellan underkonton Två i förening max 100 tk 

överföra och betala inrikes Två i förening max 100 tkr 

F Överföra och betala inrikes Två i förening max 100 tkr 

Internationell betalning Två i förening max 100 tkr 

G Administrera behörighet obegränsat Ensam 

Obegränsad behörighet Två i förening 

H Administrera behörighet obegränsat Ensam 

Obegränsad behörighet Två i förening 

Såsom vi uppfattat kräver inte den formella utbetalningen av leverantörsfakturor att det 
är två i förening som verkställer denna. 

3.2.4.1 Bedömning 

Utbetalningar sker utan att någon från Räddningstjänsten godkännande, vilket vi 
bedömer är i strid med delegationsordningen. 

Vi anser också att utbetalningar alltid ska ske två i förening, vilket inte är fallet med 
leverantörsfakturor. 
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Vi anser i likhet med behörighet till Ådata att Räddningstjänsten behöver tillförsäkra sig 
insyn om vilka som har behörighet att göra utbetalningar. Vi anser att sådan 
behörigheten inte ska ligga utanför Räddningstjänsten. Vilka som har behörighet till 
konto bör även samordnas med övriga behörigheter, och det bör därför bedömas om 
det är lämpligt att tjänstepersonerna vid internt stöd ska kunna göra utbetalningar. 

Avstämningar och analys 

Kramfors kommun ansvarar för avstämning av alla konton. Eventuella manuella 
bokföringsordrar attesteras enligt kommunens rutiner. 

Controller (R) går igenom och analyserar de rapporter som Räddningstjänsten erhåller 
tex att bokförda investeringar inklusive avskrivningstider är riktiga. Under controllerns 
föräldraledighet har ingen annan tagit över ansvaret för uppgiften. 

Ledningsgrupp behandlar månadsvis ekonomirapporten medan direktionen tar del av 
tertialrapporter samt årsbokslut. 

3.2.5.1 Bedömning 

Även här förlitar sig Räddningstjänsten till stor del på kommunens ekonomienhet. Vi 
anser att rutiner för att säkerställa att ekonomirapporterna är tillförlitliga bör upprättas, 
och att dessa även kan efterlevas om controller (R) inte är i tjänst. 

Vi anser att direktionen bör ta del av ekonomirapporterna mer frekvent än vid tertial för 
att säkerställa att åtgärder kan vidtas så snart som möjligt om underskott uppstår. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
Räddningstjänstförbundet inte har tillräckligt god intern kontroll inom området. Bristerna 
innebär en risk för att förbundet skulle kunna bli belastade med kostnader som inte hör 
till förbundet. 

Det finns ett avtal mellan kommunen och Räddningstjänsten. Vi har i vår granskning 
konstaterat att avtalet inte reglerar vare sig ansvar eller vad som händer vid en konflikt 
eller skada. Vi anser därför att avtalet behöver ses över. 

Vi bedömer att Räddningstjänsten i alltför hög grad förlitar sig på kommunens rutiner. 
Vi anser att förbundet behöver tillförsäkra sig kontroll över bl a behörigheter, attester 
och utbetalningsrutiner så att dessa överensstämmer med delegationsordning samt i 
övrigt främjar god intern kontroll. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen 

- att initiera att ett mer ändamålsenligt avtal upprättas. Vi anser att avtalet behöver 
tillförsäkra Räddningstjänsten högre grad av insyn bl a gällande behörigheter och 
vilka som kan göra utbetalningar från Räddningstjänstens konto, se vidare under 
avsnitt 3.2. Avtalet bör även reglera hur eventuella tvister och skador ska lösas, se 
avsnitt 3.1. 

- att säkerställa att ansvariga inom förbundet minst har kunskap och insyn om vilka 
som har behörighet till redovisningssystemet, se avsnitt 3.2.1. 

- att se över och ompröva delegationsordningen, se avsnitt 3.2.2. 

- att delegera så att räddningschefen attesterar löneutbetalningarna, se avsnitt 3.2.3. 

- att säkerställa att utbetalningar sker enligt Räddningstjänstens delegationsordning 
vilken även bör anpassas till övriga behörighetsnivåer, se avsnitt 3.2.4. 

- att se över rutinerna för avstämning och analys så att dessa även fungerar om 
controller inte är i tjänst, se avsnitt 3.2.5. 

- att direktionen behandlar ekonomirapporten mer frekvent än enbart vid tertial- och 
årsbokslut, se avsnitt 3.2.5. 
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å Räddningstjänsten 
• Höga Kusten • Ådalen 
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~~ Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

Totalt 192 29 221 100% 
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~~ Räddningstjä.nsten 
Höga Kusten · Adalen 

Totalt 

Totalt 

Totalt 

57 

135 

192 

Totalt 108874 

Totalt 17750 

10 67 100 

19 154 100 

29 221 

19 493 128 367 

1956 19 706 
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cef&-1:~ Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

Totalt 

Totalt 

6192 

3046 

153 287 

1683 
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Räddningstjänsten 
Höga Kusten • Ådalen 
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)�.� �#.�0 !�\]̂�_]̀a\\]b̂cdeab]b�fgf�hi�jkl_̂]_ebm�ck�ano�pqqrstbebmc_�a\�q]bteabtuv_qrèd]rt]_jw��[ �2.+�2-+2!�%� ��%��%2 �%2�45��44�."! ��"�5��4 �2.+�2�+#%� !�7[x8�[�+��+2 ��"�5��7[x��%2 �%2�45� ��� �+,2�.!!#.��4 �2.+�25#� ��45�y
�5�8��z44#L2�.��%��1%���3## ��4 �2.+�2%123!!�.��%��#3,�%2�.��+!�!.##��%#%�2�3-�.�� �8�z�� ��9� !�-%4.!%#�".��2�� !�, � #�%12%!!�"���%!!�,�!%�"�%,!.�%�4 �2.+�2�!� !%#�.��%�8��{E<?@I?FFE�E;F=JJ;I;JC<IFFJ|;JE@�H.##�5��%��%12 ��%�"���2!%�.�1%�%�� ����-� ## ��.�� 0%1�, �� ���L!!$%�� 4 �.+��+,�,.�2!�!� �5��-#%22."./ �%2�2+,�%�#3���.��2!.##�5���+,�� #+44 !��1 �2!.� ����3�2 ��"���,.��� �13�� 8�} #+442��3�2 ��"���,.��� �13�� �0%��2%!!2�!.##� !!�~��%2� #+448��[#%� �#.�%�%12-�.1�.��%��0%��� �3-�%!2�45�+�$ -! �2�%�2-%""�.��213�� �8�x12-�.1�.��%��%�2- ��#.�$3�!��81828�, ��� #+44�2+,�3��#.-%�2!+�%���� ��+�$ -! !2�� �3-�%� � -+�+,.2-%�#.12#3���8�x12-�.1�.��%��%�45���$%2�,5�%� �� "! ��%!!�.�1 �!%�. ��!%�.!2�.����-8����I;E;CI?FF�F?ECI;J���������63���.��2!$3�2! ��-#%22."./ �%��"�+,�5��	
	
�0L� 2%1!%#�"���1 �-2%,0 !2#+-%# ��252+,�1%�%�� �".�%�2. ##%�# %2.��%1!%#8��.�%�2. ##%�# %2.��%1!%#�"�� #.�� ���5��.2- ��%�+/0�"��� #%��%�2+,�3��"��-�.44%� �, ��3�%�� !�.�%##!�132 �!#.�!�#.�� ��45�0L� 2!%�%� ��&# %2.��!%�%� �*8�6 2�#!%! "" -! ��%1�

å Räddningstjänsten 
• Höga Kusten • Ådalen 



��

����

����������			
������������������������������������������������	�������������������������������������������	�	�� ����!���������"#��$����������"�������������������������������������������!�������������������%����������������&#����������������%������"���������$���'������������"��������������������������(���������������!���������������������������)��������������������������������������������*$���%��������������������������������������������������������������+����������������������������#����������������������������������������������������"#�������!�������,-.-/01234567�84339:;10�<=3>17/6�347>9?1�1.02?4.7475084/6?@��A�����"������� B�!�� �����"������� ���!��*#C�"������� ���!��(����D�����"���� ��!��E����������������� ��!��F����������� � ��!���GHIJKL�MNOPQQNHRSLJPHNH�TUT�TV�WXSLNMJNIIS�SHIYKKHJHKZLJIIK[HKSMW�ZOS�\]]ÎZHJHKSM�PQ�������������������""��������������������������&#�%������"#�C����������������������������������������%����%��"#�������������!�����%#�C��������� �
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2. Inledning 
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3. Vårt uppdrag 
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4. Förvaltningsberättelse 
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Utbildningen "Juridiken som styr nämndadministrationen" genomfördes under 2020. 
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KL�MNOP�OL�NQ��PO�OP

KL�MNOP�OL�RSTUMLOV�NQ��PO�WRX�Y
R	ZZR[Q�
Y
Q\ZYNQ]R�]Q̂		_�̂�̀_
Z	a�b�PL�̀��Sc���da

Resenär 
Kolli!k11"'111flra!n It lllb'altW adl 

madrtn adl Uljli, tr.ln ~ 
behov 

Vi sb ,.....,.ffoktivt oka 
dot lcolloktlv~ '"""1de! 

Delmål 2. 
Atllal" nQfclia och ffll/d<el 
~-dor5kabka 

Vision: 
Ett stolt Vilsternorrland med funktion och attrnktivitet 

Hållbarhet 
lmc,-HYd kolllktlv1ralä 

-- 1,u rtl '-'ll.b.w1 och 
lnkll.tfflnM wn-4wlll 

Del 3 
t<aU,klivtr1fik bidrar till 

-l•I lnlcluder!n5 

0\,1,n,)(4 l Okl>d tllgllngllghrl I 
ollt:lcUv1rafiktn fiSr 

p«SOllffmed 
funlttlonsnedsättnlng .___ 

Delmll 5' 
Mlnsi,.d n"lla,ti,, 

miljop&llori<.11'1 

Delmål &/l"llan~III måj 
ftMUr,eff th, 
kolleltlvtra I 

Tillväxt 
l!aBMvtmhn llldrw 1111 ltnrl.1 

IKh~ --~~ 
OetmM7 

Vl Ska resursef f tkn\'I lll<a 
"'""nd" I ptlarlter;odo str1k 

Oelm.\tB 
VI >kil öka om"'-1 

recrmjliat>ll11< pnom 
umwrlun och ln.-ation 

Medarbetare 
11111 •ta-........ och ......... ....., 

... ldM, ................... 

Oclfflål 9 
M.kffl ii, V tM 

11~a medarb"are 

Delmål 10 
Med;Jftimim.1 h~r rlin 

fÖf\ltWt!Mlgor •Il mc,c., 
q förvä!Cnl"""' ,om 11;\ll 

pi wrl,...,,,h•-
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�̈��©� ����ª�«������©§�� ��¬ª�®�ª	̄ ª̄°§��®�§¥̄ ®©§±ª�±§²		³́²́µ³�̄ 	¤�¶� ��µ������́·¤

• • • • 

"Avgångstiderna passar mina behov"(%) 

"Det är enkelt att få information om resan (avgångstider, 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet "Det är 
enkelt att resa med Din Tur" (%) 

påståendet "Informationen vid förändringar av tidtabeller 
och linjer är bra"(%) 

påståendet "Det är enkelt att köpa bolagets 
kort"(%) 
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• • • • 

påståendet "informationen vid 
bra" 

som instämmer i påståendet "Jag kan 
lita på att jag kommer fram i tid om jag reser med din Tur" 



� ��

��

����������	
�������������������������������������������� �����!��"����!#�� $%&'((�)*)*� +,-.,/01/-�2)� $%&'((�)*34� $%&'((�)*35�67(8..&9((1':� � � � �;1'(9-<�=>?@ABCBD>B�EF�GHH�AIJ>H�CBH>�EF�KLLBIHHM�NJ>FHGJ>H�CB?COGHPF>F�QCRGF�LI�>B�ACBROG?�B@S?T>H�TPR�F>R>BEF>FM�UHH�OPBR>OQ>BH�GFV>H>�TGF�KHW@FHR�GQ�HFGWCOVPJGD>B�W@F�GHH�OPAAG�HCJJFEHHG�A>?�GHHCHX?>F�PYT�V>A@HGB?>�QCJO>H�V>?@AR�VC?FG�HCJJ�W@FVEHHFG?�F>R>BEFRKLLJ>Q>JR>M�ZGAHJCDG�VKRRGF�TGF�CBRHGJJ>FG?>�PLHCROG�JERGF>�QCJO>H�D>F�F>R>BEF>FBG�WJ>F�A@SJCDT>H>F�GHH�QCR>FG�RCBG�VCJS>HH>FM�[FV>HRACJS@Q>FO>HR�OFGQ�GHH�WFGA?@FFGFBG�ROG�TIJJGR�RHEBD?G�W@F�GHH�ROX??G�W@FGF>B�WFIB�RACHHG�TGF�CBB>VKFCH�RQIFCDT>H>F�GHH�TCHHG�>B�VFG�J@RBCBD�W@F�QGJC?>FCBD�GQ�LFP?KOH>F�PYT�RHPLLGH�A@SJCDT>H>B�GHH�O@LG�LFP?KOH>F�PAVPF?�LI�VKRRGFBGM�\>H�V>?@AR�RGAAGBHGD>H�TG�LIQ>FOGH�F>R>BEF>BR�KLLJ>Q>JR>�PYT�QGJA@SJCDT>H>F�B>DGHCQHM�[BQEB?GB?>H�GQ�\CB�]KFR�GLL�TGF�ACBROGH�QCJO>H�RGBBPJCOH�W@FOJGFGR�HCJJ�RHPF�?>J�GQ�?>H�D>B>F>JJH�ACBROG?>�F>RGB?>HM���� !̂�����������_�������_�̀��"aa������b� c������dede� c������defg� c������defh� i����j����dede�[BHGJ>H�GFV>HG?>�HCAAGF�C�HFGWCORXRH>A>H�GQ�F>R>BEFRQEF?GF�� bkl� m�nop� m�moq� l�nnn�[BHGJ>H�GBQEB?GF>�GQ�\CB�]KFrGLL��stuvwxuyzz{w|u�z�v�w�}~�~xzy� �������� �������� �������� qnn�nnn��������=>A@HGB?>�PAVPF?��[B?>J�RPA�CBRHEAH�C�LIRHI>B?>H� ��}zyvut��z�xuyzz� ��{������{��� �n��m����{��� �l��l�������� �p��p��r�]FXDDT>H \>H�OEBBR�HFXDDH�GHH�F>RG�A>?�\CB�]KF��}zyvut��z�xuyzz� ��{�����{��� ��{�����{��� ���pk��l���� �l��n���@LG�VCJS>HH>F�PYT�OPFH��[B?>J�RPA�CBRHEAA>F�C�� ��{�����{��� �o��m���{��� ��{�����{��� �o��o������ �
����������������������������������� �¡�������¢���£����������¤���������¡��¥�������£����������¤����������¦¥�§����̈�

©��¦ª�«����ª¬��«���«

©��¦ª�«�����¤®¦����ª¬��«��̄°�±
	²²³¬�
±
¬́²±ª¬µ�µ¬¶		·̧¶̧�·
²	¹�º�«���������̧�¹

• • • • 

"Förarna och ombordpersonal har ett trevligt bemötande" 

: Andel som instämt i påståendet " 
" 

påståendet ''Det är enkelt att köpa Din Turs biljetter och 
kort" 
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instämt i påståendet " 
" 

"Jag får den information jag behöver ombord" 

påståendet "Det är enkelt att få information inför resan 
(avgångstider, biljettpriser mm)" 
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5. Ekonomisk ordlista 
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Ordförandes förord 

Verksamhetsåret 2020 utvecklades till ett scenario som ingen trodde var möjligt. Pandemin 
med covid-19 har slagit stenhårt på folkhälsan, fria rörligheten, världsekonomin, Sveriges 
ekonomi, näringslivet, jobben och orsakat ett mänskligt lidande av gigantiska mått. 
Näringslivet upplever stor osäkerhet och väntar med anställningar, arbetslösheten har nått 
rekordnivåer. 

Trots alla utmaningar och restriktioner så har många verksamheter i vårt samhälle ändå 
hjälpligt kunnat fortgå, det gäller också Samordningsförbundet Härnösand/Timrås 
verksamhet. Styrelsen och utvecklingsgruppen har fortsatt bedrivit verksamheten än om det 
inneburit att man delvis träffats digitalt och suttit runt bord med stora avstånd. 

Som ordförande så måste jag få uttrycka min stora beundran för alla som ändå fått detta att 
fungera. Jag tänker närmast på verkställandetjänsteman och alla tjänstepersoner ute hos våra 
medlemmar som bedrivit projekt/insatser och ibland fått tänka om och skruvat på utförandet 
så att säkerheten ändå kommit först. 

Många av insatserna bygger på mänskliga möten, gruppträffar och att man åker till en plats i 
sin kommun. Som alla förstår har inget av detta gått att genomföra som planerat. En del av 
insatserna har målformuleringar som formades mot den arbetsmarknad som rådde innan 
pandemin, alltså alldeles för optimistiska. 

Sammanfattningsvis tycker jag att de genomförda insatserna i förbundet efter 
omständigheterna har lyckats otroligt bra trots att vi inte riktigt nådde fram i alla våra mål. 
Detta fina resultat har inte varit möjligt utan alla ni som är engagerade i 
Samordningsförbundets verksamheter. 

Så än en gång, tack för ert värdefulla arbete under 2020 och sen hoppas vi på att 2021 blir ett 
ännu bättre år där vi har pandemin i backspegeln. 

Lars Kempe 
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1. Förvaltningsberättelse 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå redovisar årsredovisning för perioden 1 januari - 31 
december 2020. Förvaltningsberättelsen ska omfatta/beskriva nedanstående områden i 
enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. 
Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar 
i förhållande till Finsamförbundens struktur. 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. 

Organisation 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå bildades den 30 november 2005, då alla fem parter 
antog förbundsordningen. Förbundsordningen reviderades den 1 januari 2012 och denna 
gäller än i dag. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland, Härnösands kommun samt 
Timrå kommun som medlemmar. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och den 
ansvarar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i 
förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande tjänsteman, som är anställd av 
Timrå kommun och utlånad till förbundet. Verkställande tjänstemans uppgift är att leda 
arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. I arbetsuppgifterna ingår det bl a att 
bereda ärenden till styrelsen, verkställa styrelsens beslut samt att företräda förbundet på 
tjänstemannanivå. 

Uppdrag 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den 
förbundsordning som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Enligt 
förbundsordningen är förbundets ändamål att inom Härnösand och Timrå kommuns 
geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
kommunerna, landstinget (region), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att 
uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av 
rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Det som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga 
ohälsa hos kvinnor och män. Det kan tex. handla om kompetensutveckling och 
kunska psutbyte. 

Finansiering 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå finansieras via Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och 
Härnösands kommun och Timrå kommun med resterande fjärdedel. 2020 års driftsbidrag till 
förbundet från huvudmännen är 3 754 000 kr. 

Verksamhetside och vision 
Visionen för Samordningsförbundets arbete är att förbundet ska stödja arbetet med att stärka 
och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda 
medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa. 
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1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 

2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 3 754 000 3 811000 3 844 000 3 731 000 3 623 000 

Verksamhetens kostnader 3 296 000 3 742 000 4140 000 4 300 000 3 353 000 

Årets resultat +458 000 +69 000 -296 000 -569 000 +270 000 

Soliditet 49% 52% 37% 41% ·- 49% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 

Från verksamhetsåret 2016 finns det en beslutad fördelningsmodell som ligger till grund för 
den statliga tilldelningen till Samordningsförbunden. Samordningsförbundet Härnösand 
Timrå köper in tjänsten verkställande tjänsteman av Timrå kommun. 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

För 2020 får Samordningsförbundet Härnösand Timrå 3 754 000 kr i driftsbidrag från 
huvudmännen. Tillsammans med det egna kapitalet förfogade förbundet över 4 334 000 kr 
för 2020. Resultatet för 2020 blev ett överskott på 458 000 kr. En orsak till att det blir ett 
överskott är att en av de beviljade insatserna inte använde det beviljade medlet fullt ut. 
Med årets resultat har förbundet ett eget kapital 1 038 000 kr vid ingången till 2021. Detta 
motsvarar 27,65 %. Styrelsen bedömer att det är mycket viktigt att under 2021 aktivt arbeta 
för att det egna kapitalet under året minskar, så att det egna kapitalet ligger under 20% vid 
årets slut. 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 pandemin har orsakat ett oroligt år för såväl deltagare som personal och 
remittenter. Utförande har pågått under hela t iden, men i förändrade former, exempelvis färre 
i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. 

Pandemin har även medfört att de flesta möten förbundet har närvarat på har skett via 
digitala möten. En svårighet har varit att det på grund av lagstiftning inte får genomföras 
digitala styrelsemöten, vilket inneburit att de genomförts fysiska. Årets större konferenser 
såsom, Finsamkonferensen, Ordförandedagarna samt Norrlandskonferensen har samtliga 
blivit inställda vilket har medfört att avsatt medel för resor och kompetens och utveckling inte 
används enligt plan. 

Vid uppföljning av en insats på styrelsemötet i augusti, fick styrelsen vetskap om att en insats 
som förbundet beviljat medel till, inte kommer att använda allt beviljat medel. Därav gav 
styrelsen i uppdrag till verkställande tjänsteman samt utvecklingsgruppen att se över om det 
fanns möjlighet att bevilja medel till ytterligare en insats under 2020. Tyvärr bedömdes det 
inte finnas någon relevant insats att starta upp, den korta tiden som var kvar av året. I och 
med detta gör förbundet för 2020 års verksamhet ett plusresultat som medför att förbundets 
kapital överstiger nationella rådets rekommendationer. 

Beträffande uppföljning på deltagarnivå används statistik från SUS. Systemet förvaltas av 
Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020 och det visade 
sig ha brister som ännu ej helt korrigerats. 
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1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun, som 
medlemmar. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från 
samtliga fem myndigheterna, vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla 
det lokala välfärds arbetet. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och 
förvaltande organ som ansvarar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i 
förbundsordningen. Styrelsen har till sin hjälp en verkställande t jänsteman. 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten samt ett medlemsmöte och en 
verksamhetsplaneringsdag. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande 
ledamöter: 

Ordinar ie: 
Lars Kempe, Timrå kommun 
Nina Skyttberg, Härnösands kommun 

Mats Höglund, Region Västernorrland 

Hans Skimmermo, Arbetsförmedlingen 
Anna Reinholdsson Lundberg, Försäkringskassan 

Ersättare: 
Sven-Åke Jacobson, Timrå kommun 
Margareta Tjärnlund, Härnösands 
Kommun 
Robert Thunfors, Region Västernorrland 
tom juni 2020, därefter vakant 
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen 
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan 

Till stöd för styrelsens verksamhetsplanering har en verksamhetsplaneringsdag genomförts 
där styrelsen och utvecklingsgruppen gemensamt arbetat fram inriktning, mål för 
finansierade insatser samt verksamhetsarbetet samt uppföljning och utvärdering. Styrelsen 
antog den 22 november 2019 budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 
och plan för ytterligare två år. 

För att styrelsen lätt ska kunna följa utvecklingen av de insatserna/projekt förbundet har 
medfinansierat har det arbetats fram en mall för del- och slutredovisning. Varje insats/projekt 
har även en styrgrupp där verkställande tjänsteman ingår och löpande får information om hur 
insatsen/projektet fortlöper. Avtal tecknas med respektive insatsägare där det framgår hur 
redovisning av verksamheten skall ske. 

översyn av styrdokument och beslut om internkontroll plan har under året hanteras av 
styrelsen. Kontroller med stickprov är utfört av ordförande, ekonom samt verkställande 
tjänsteman enligt plan. 

Styrelsen följer upp budgeten vid varje styrelsemöte. 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

1.5.1 Mål för verksamhetsarbetet under 2020 
Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrå kommuns 
geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en 
effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

Signering av justerare 
på varje sida 



För att lyckas med uppdraget är det dessa mål som man arbetat efter: 

Ge stöd till förbundets medlemmar vid genomförande av behovsanalys 
Resultat: I början av verksamhetsåret startade verkställande tjänsteman och 
utvecklingsgruppen diskussion kring deras behov utifrån tidigare erfarenheter, egna 
verksamhetens statistik och aktuell omvärldsbevakning/forskning, Arbetet med 
behovsanalys pågick under våren och till hösten stod det klart vilka behov 
förbundsmedlemmarna har att arbete med under 2021 och ansökningar om medel till 
insatser till 2021 upprättades utifrån behoven. 

Samordna och följa upp insatserna 
Resultat: Verkställande tjänsteman har deltagit i de beviljade insatsernas styrgrupper 
för kontinuerlig uppföljning av de mål som angivits i ansökan. Styrelsen har under 
2020 beslutat att delrapporterna ska skrivas på den mall förbundet tagit fram. l mallen 
ska insatsägaren redovisa resultat, prognosen för uppsatta mål, avvikelser mm, detta 
för att underlätta för styrelsen att följa upp insatsen och i tid kunna hantera eventuella 
avvikelser. 

- Att verka för att förbundets medel används ändamålsenligt utifrån 
verksamhetsplan och budget. 
Resultat: Vid varje styrelsemöte har styrelsen följt upp ekonomin för att kunna beslutat 
om eventuella åtgärder. 

Genomföra ett medlemssamråd 
Resultat: Under året har ett medlemssamråd genomförts där förbundets huvudmän 
bl a uttryckte sina prioriteringar av målgrupper och insatser. 

Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos 
medlemmarna. 
Resultat: Verkställande tjänsteman har under året deltagit i Timrå kommuns 
socialnämnd, samt i olika samverkansmöten. Förbundet har deltagit vid ett möte hos 
Regional utveckling och där presenterades förbundets verksamhet. Verkställande 
tjänsteman samt utvecklingsgruppen har under året i olika forum spridit resultaten 
från insatserna/projekten. På förbundets hemsida finns aktuell information tillgänglig. 
Planerade arbet splatsinformationer hos huvudmännen, har på grund av pandemin 
skjutits upp. 

1.5.2 Mål för finansierade insatser 
Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutat 
projekt/insats. 
Resultat: Förbundet har tagit fram rapporteringsmallar, där alla insatser ska del- och 
slutrapportera. Insatserna ska i rapporteringen redogöra för hur samverkan mellan 
insatsens aktuella parter har förbättrats/förändrats. Av de insatser /projekt som 
avslutats under året har det redovisats att samarbetet mellan aktuella parter har 
utvecklats. Det har bl a gemensamt tagits fram nya rutiner som används av de aktuella 
parterna. 

80 % av de beviljade individinriktade projekten/insatserna ska nå sina egna uppsatta 
mål som angivits i ansökan. 

Signering av justerare 
på varje sida 
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Resultat: Styrelsen bedömer utifrån det redovisade resultatet att merparten av de 
beviljade insatserna/projekten har uppnått sina mål. Måluppfyllelsen ligger på 75%. 
Att 80% inte uppnåddes betyder inte att resultatet är dåligt, då det kan konstateras att 
det endast är ett projekt som ej nått sitt uppsatta mål, men att man kan utläsa att 
flertalet av deltagarna i det projektet under tiden i insatsen har gjort en steg
förflyttning mot arbetsmarknaden. 

1.5.3 Finansiella mål 
Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid 
årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att 
förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatserna bör motsvara det som 
förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. 

Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av styrelsen. 
Resultat: Styrelsen hade för 2020 års verksamhet lagt en budget i balans. 

Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, dvs att inte 
överstiga 20 % av intäkterna. 
Resultat: Vid uppföljning av en insats på styrelsemötet i augusti, fick styrelsen vetskap 
om att en insats som förbundet beviljat medel till, inte kommer att använda allt beviljat 
medel. I och med detta gör förbundet för 2020 års verksamhet ett plusresultat som 
medför att förbundets kapital överstiger nationella rådets rekommendationer. 

Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna 
lån eller krediter. 
Resultat: Samordningsförbundet Härnösand Timrå har under året inte tecknat några 
lån eller krediter. 

1.5.4 Målgrupper 
De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till personer i 
förvärvsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har 
behov av samverkande rehabilitering. 

1.5.5 Individinriktade insatser 
Arbetsmarknadstorget Timrå 
Projektägare: Timrå kommun 
Projektperiod: 200101-201231 

Samordningsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorget med 500 000 kronor under 
verksamhetsåret 2020 och det innefattar en arbetsterapeut samt lokalkostnad. 

Arbetsmarknads torget i Timrå är ett samverkansprojekt mellan Timrå kommun ( enheten för 
arbete och integration, socialtjänsten, vuxenutbildningen, näringslivet), Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt Region Västernorrland. Huvudmålet med arbetsmarknadstorget är 
att underlätta tillträdet till arbetsinriktad rehabilitering för de personer som löper risk att 
hamna mellan stolarna hos berörda myndigheter. 

Målgrupp: personer i arbetsför ålder (16-64), som uppbär någon form av försörjningsstöd och 
som är i behov av samordnade insatser. 

Signering av justerare 
på varje sida 



Hälsoprojektet 
Projektägare Timrå kommun 
Projekttid 200201-220131 

Samordningsförbundet stödjer Hälsoprojektet med 560 000 kronor under verksamhetsåret 
2020 och det innefattar en projektledare, lokal samt övrig kostnad. 

Hälsoprojektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadstorgets inblandade aktörer 
såsom Timrå kommuns enhet för arbete och integration, socialtjänsten, vuxenutbildningen, 
näringslivet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Västernorrland. 
Huvudmålet med projektet är att deltagandet i projektet ger positiva effekter på hälsan och 
därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier. 

Målgrupp: personer i arbetsför ålder folkbokförda i Timrå kommun, som på grund av fysisk 
och/eller psykisk ohälsa har svårigheter att klara av praktik, anställning eller studier. För att 
kunna delta i projektet ska personen ha kontakt med en eller flera av projektets samverkande 
parter. 

Nyanlända kvinnor till arbetet 
Projektägare: Härnösands kommun 
Projekttid: 190401-200331 

Samordningsförbundet stödjer Nyanlända kvinnor med 200 000 kronor under 
verksamhetsåret 2020 och det innefattar 1,5 tjänst arbetsrnarknadskonsulent. 

Nyanlända kvinnor till arbete är ett samverkansprojekt mellan Härnösands konunun och 
Arbetsförmedlingen. Syftet med insatsen är att kvinnor med utomeuropeiskt ursprung som saknar 
grundläggande utbildning ska etableras på arbetsmarknaden. 

Målgrupp: Kvinnor (20 år och uppåt), som ska etableras på den svenska arbetsmarknaden och 
med utomeuropeiskt ursprung som saknar grundläggande utbildning från hemlandet, där SFI-lärare 
gör bedömning att det i dagsläget inte har någon progression i studier i svenska i nuvarande 
studieform. 

Att bryta mönster 
Projektägare: Härnösands kommun 
Projekttid: 200101-201231 

Samordningsförbundet stödjer Att bryta mönster med 500 000 kronor under 
verksamhetsåret 2020 och det innefattar två socialsekreterare på deltid. 

Det övergripande målet för insatsen Att bryta mönster, är att bryta mönster för föräldrar som 
lever på försörjningsstöd och på så sätt ge barnen bättre förutsättningar och bättre förebilder 
med självförsörjande föräldrar. 25% av de 20 sjukskrivna familjerna, som uppbär ekonomiskt 
bistånd ska bli självförsörjande under 2020. 

Målgrupp: Barnfamiljer med försörjningsstöd. 

Signering av juste rare 
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1.5.6 Strukturövergripande insatser 
Arbetsmarknadstorg i Härnösand 
Projektägare: Härnösands kommun 
Projekttid: 200101-201231 

Samordningsförbundet stödjer Arbetsmarknadstorg i Härnösand med 1 QOO 000 kr under 
verksamhetsåret 2020 och det innefattar projektledare och lokal. 

Under första året ska fokus vara på att samverkansformer och arbetssätt utarbetas 
gemensamt med samverkanspartners under ledning av projektledaren. Målet är att skapa en 
organisation med konkreta mål och utveckla metoder för samverkan. 

Målgrupp: Individer mellan 16-65 år och som uppbär någon form av försörjningsstöd, 
aktivitetsstöd, etableringsersättning, sjukpenning eller A-kassa samt personer som står utan 
ersättning men är i behov av stöd. 

1.5. 7 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat från respektive insats redovisas nedan enligt de för insatsen uppsatta målen. 

Arbetsmarknadstoraet Timra 
Insatsens mål 

l. 30 % av deltagarna ska avslutas mot 
arbete 

Har målet uppnåtts'? 

1. Nej 

2. 15 % av deltagarna ska avslutas mot 2. Ja 
studier 

3. Anpassa befintliga samt hitta nya rutiner 3. Ja 
och arbetssätt utifrån nya forntsättningar 

4. Hitta samsyn i våra gemensamma frågor 4. Ja 

5. Att 100 % av deltagarna efter avslutad 5. Ja 
tid på A rbct.smarknadstorget har en egen 
upplevelse av att ha fått ett gott stöd som 
hjälpt dem på vägen mot egen försörjning. 

Signering av justerare 
på varje sida 

Utfall/resultat för respektive mål 

1. 5,6 % har avslutats till arbete. 
Kommentar: På grund av Covid-19 har 
det under 2020 varit svårare att få ut 
deltagarna till arbete. 

2. S 1,2 % har avslutats mot studier. 
Kommentar: Många fler har avslutats 
mot studier istället ·för arbete, då 
arbetsmarknaden påverkats av Covid-
19. 

3. Vad gäller rutiner och arbetssätt så 
har verksamheten under hela 2020 
arbetat fram ett nytt arbetssätt som 
kommer fokusera mer på insatser och 
få fram en ''röd" tråd i planeringen för 
deltagaren i syfte att öka tydligl,eten i 
p laneringen. 

4. Dialog i gemensamma frågor har 
förts i styrgruppen, Dua överens
kommelse och rörande extra(jänster. 
Men även bra dialoger med AUB 
handläggare och handläggare för 
lönesubventioner. 

5. Dialog/uppföljning har förts med ett 
fåtal deltagare efter avslutad tid på 
Arbetsmarknadstorget på grund av att 
få deltagare var avslutade vid upp
följningstiden. Resultatet visade att 
deltagarna varit nöjda med bland annat 
bemötandet från personalen, blivit sedd 
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Hälsoprojektet 
Insatsens mål: 

Övergripande 
1. Att deltagande i projektet ger positiva effekter på 
hälsan och därigenom också på förmågan till 
praktik, arbete elle r studier. Mäts via 
Välmåendeskalan. 

De/mål 
1. 20 deltagare ska erbjudas Hälsoprojektet under 
höste n (Reviderat mål godkänt av styrelsen). 

2. 15 deltagare s ka s lutföra och genomföra en 
skattning innan december 2020. 

3. 100 procent av deltagarna som fullföljt 
Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad livskvalitet. 

4. 100 procent av deltagarna som fullföljt 
Hälsoprojektet ska uppleva förbättrad fysisk 
förmåga. 

5. Alla deltagare som fullföljer Hälsoprojektet ska få 
en rekommendation om fortsatt planering efter 
projektet. 

yan an a cvinnor N 1 ·· d l . I ar e e t"/l b t 

och lyssnad på samt fått med sig 
"verktv " inför framtiden. 

Utfall: Hur s er det ut hittills? OBS detta projekt pågår 
fortfarande 

övergripande 
1. Skattningen ä r 0-4, där 4 representerar ett välmående 
på 18 frågor kring välmående. Samtliga deltagarna 
skattar att de har förbättrat sin hälsa. Samtliga deltagare 
som deltog skattade ett ökat välmående efter projektet. 
Som grupp har deltagarna flyttat sig 2 steg på samtliga 
frågor, mot Välmående. 

Delmål 
1. 20 deltagare har erbjudits att delta i projektet. 

2. 7 deltagare påbörjade Hälsoprojektet under hösten 
(sep-nov) . 

3. 100 procent av deltagarna som fullföljt Hälsoprojektet 
har upplevt en förbä ttr ad hälsa, enligt skattningen. 

4 . 100 procent av deltagarna som fu llfölj t Hälsoprojektet 
har upplev t en förbättrad fysisk förmåga enligt 
skattningen. 

5. Samtliga deltagare har fått rekommendationer om 
fortsätt planering. 

Insatsens mål Har målet uppnåtts? Utfall/resultat för respektive mål 

1. 20 kvinnor ska inom ramen av 2 år 
få anställning hos externa 
arbetsgivare. 

Signering av justerare 
på varje sida 

-

1. Nej 1. Sa mtliga 52 kvinnor som har varit 
inskrivna i projektet har kommit ut i 
någon form av sysselsättning, bl.a. 
genom praktik, arbetstTäning och 
genom subventionerade anställningar 
på en individuellt utvald plats. 21 
kvinnor som deltagit i projektet har 
hittills avslutats. Av dessa har 1 börjat 
studera, 3 har gått till reguljära 
arbetsmarknaden, 7 kvinnor har 
återgått till arbetsförmedlingen för 
andra insatser med ersättning genom 
aktivitetsstöd. Av dessa sju har två 
senare återkommit för extratjänst. 10 
kvinnor har överförts till annan 
myndighet (av dem har 3 blivit 
sjukskrivna, 1 föräldraledig, 1 fått 
sjukersättning samt 1 beviljats LSS 
daglig verksamhet. Kommentar: På 
grnnd av Covid-19 har det under 2020 
varit svårare att avsluta deltagarna till 
arbete. 
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A b . tt ryta monster 
Insatsens mål Har målet uppnåtts? Utfall/resultat för respektive mål 

1. Målsättningen med projektet är att 1. Ja 1. Målsättningen i projektet var att 
bryta mönster för föräldrar som lever antalet sjukskrivna hushåll med barn 
på försörjningsstöd och på så sätt ge skulle minska med 25%, vilket 
barnen bättre förutsättningar och uppnäddesredaniapril2020. 
bättre förebilder med självförsörjande I december månad 2019 hade 183 
föräldrar. 25% av de 20 sjukskrivna Barnfamiljer försörjningsstöd. I 
familjerna, som uppbär ekonomiskt oktober månad 2020 hade 129 barn 
bistånd ska bli självförsörjande under försörjningsstöd. Under hela perioden 
2020. I jan- l september 2020 har 233 barn 

varit aktuella i projektet. 63 familjer 
med barn var aktuella 2020 01 01 och 
av dessa har 24 föräldrar fått 
anställning och 32 familjer har blivit 
s jälvförsörjande. Handläggarna skulle 
initialt fokusera på 20 sjukskrivna 
föräldrar som uppbar ekonomiskt 
bistånd, 11 hushåll med barn var 
sjukskrivna 1 seot. 

1.5.8 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insats 

Arbetsmarknadstor:qet i Härnosand 
Insatsens mål 

I. Att skapa en organisation med 
konkreta mål 

2 . Att utveckla metoder för samverkan 

3. Att kunderna på torget upplever att 
kontakten med de olika myndigheterna 
förenklas 

Religionsvetarna 

Har målet uppnåtts? 

l. Ja 

2. Ja 

3. Nej 

Utfall/resultat för respektive mål: 

1. Konkreta och mätbara mål för år två 
har utformats utifrån förväntningar/ 
önskemål som lyfts upp inom styr
gruppen. Arbetet kommer att fortlöpa 
samt utvecklas under år två när 
samlokaliscringen kommit igång. 

2 . Arbetet med att utveckla samverkan 
har skett löpande under projekttiden och 
är 11ågot som vi fortsätter att jobba på. 
När torget öppnar är ambitionen givetvis 
att arbetet fottlöper och fördjupas 
ytterligare. 

3. Detta ska mätas under år 2 . Ej mätbart 
under år 1, i och med att torget ännu inte 
öppnat fys iskt. 

Förbundet arrangerade den 8 oktober tillsammans med Samordningsförbunden i Sundsvall 
och Ånge, en hel dagsutbildning av Religionsvetarna om "Kulturmöten inom arbetet och 
arbetsmarknaden. På grund av Covid-19 kunde endast 30 personer delta fysiskt, men många 
tog del av utbildningen digitalt, via en anmälningslänk. Efter utbildningen har återkopplingen 
varit att utbildningen var mycket uppskattad och lärorik. 

Signering av justerare 
på varje sida 
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Psykiatridagarna, v. 45 
Årets psykiatridagar arrangerades i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn
och ungdomspsykiatrin, Sundsvalls kommun, Rättspsykiatrin i Region Västernorrland, 
Brukarrådet Västernorrland, Samordningsforbundet i Sundsvall samt Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå. 

Temat för psykiatridagarna var missbruk och sam sjuklighet. På grund av'Covid-19 
situationen, valde vi att sända föreläsningarna live via Webben. Tack vare detta, så fick fler 
chansen att ta del av föreläsningarna än tidigare år. Enligt den framtagna statistiken 
påbörjades över 11000 streams fördelat på två dagar, med en genomsnittlig visningstid på ca. 
50 minuter. Arrangörsgruppen har utvärderat dagarna. 

Styrelsens sammanfattande bedömning av utfallet av insatserna 
Styrelsen är mycket nöjd med att samtliga insatser kunde genomföras trots den pågående 
pandemin. Pandemin har under året medfört att det har varit svårare att få ut projektens 
deltagare i praktik och i arbete, men positivt är att många fler har gått till studier än förväntat. 

Styrelsen konstaterar att målet med att 80% av de beviljade individinriktade insatserna ska 
nå sina egna uppsatta mål, inte nåddes fullt ut. Styrelsen är nöjd med att 75% av målen kunde 
uppnås trots pandemin. 

Styrelsen bedömer att insatsen Att bryta mönster har uppvisat ett mycket gott resultat, trots 
rådande pandemi och insatsen Nyanlända kvinnor tiU arbete, nådde inte det uppsatta målet, 
men här har insatsen ändå medverkat till att 52 kvinnor har kommit ut i någon form av 
sysselsättning, vilket i sig är en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Styrelsen 
bedömer även att insatsen varit värdefull såväl för deltagare som för samhället i övrigt, då den 
medfört att deltagare ha r hamnat rätt i välfärdssystemet, som till exempel sjukersättning och 
LSS, daglig verksamhet. 

Avslutningsvis känns det viktigt att under 2021 arbeta med att minska det egna kapitalet så 
att förbundet återigen hamnar under 20% i eget kapital inför 2022. 

1.5.9 Balanskravsresultat 

Belopp i tkr 2020 
Årets resultat enligt resultaträkning 458 
-Samtliga realisationsvinster 0 
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 
-/+ Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 
+ /-Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 

= Balanskravsresultat 458 

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

Signering av justerare 
på varje sida 



1.7. Förväntad utveckling 
Den rådande Covid-19 pandemin medför stor osäkerhet inför 2021. Styrelsen 
följer de restriktioner som ges av berörda myndigheter. Förhoppningsvis kommer det under 
2 0 21 ges möjlighet att delta på styrelsemöten via digitala lösningar, vilket in te är tillåtet idag. 
Styrelsen bedömer i dagsläget att de insatser förbundet finansierar kommer att kunna 
genomföras under 2021 som planerat. 

En annan förväntad utveckling är att påbörja arbetet med att använda helårsekvivalenter, så 
att det kan hjälpa oss ytterligare att göra bra satsningar för våra målgrupper. 

2. Driftsredovisning 

Belopp tkr Utfall jan-dec 
2020 

Nettokostnad -3 296 

Bidrag/intäkt 3 754 

Resultat 458 

Utgående eget 1 038 
kapital 
Likvida medel 2 018 

3. Resultaträkning 

Resultaträkning 

Belopp i kr. 

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

Årets resultat 

Signering av justerare 
på varje sida 

Aktuell 
budget jan-
dec 2020 

-3 754 

3 754 

0 

568 

1068 

Not 

1 
2 

1 

Avvikelse utfall - Bokslut helår 
budget 2019 

458 -3 742 

0 3 811 

458 69 

470 581 

950 911 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

3754 3776 
-3296 -3742 

458 34 

0 35 
458 69 

458 69 



4. Balansräkning 

Ba]ansräkning 

Belopp i kr. Not 

Tillgångar 
0 msättn i ngsti I )gångar 
Fordringar 3 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

Summa tilJgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 

Årets resultat 
Övrigt eget kapital 

Skulder 
Kortfristiga skulder 4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

Signering av justerare 
på varje sida 

2020-12-31 2019-12-31 

84 210 
2018 911 
2102 1121 

2102 1121 

458 69 
580 512 

1064 540 

2102 1121 



5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

Belopp i kr. 2020-12-31 2019-12-31 

Årets resultat 458 69 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 458 69 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 125 -133 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 524 -846 
Kassaflöde för den löpande verksamheten 649 -979 

Årets kassaflöde 1107 -909 
Likvida medel vid årets början 911 1820 
Likvida medel vid årets slut 2018 911 

6. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. Förvaltnings berättelsens struktur följer RKR:s 
rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. 

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 21 § så skall samordningsförbunden bland 
annat ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant 
sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns 
synnerliga skäl. (SFS 2004:775). 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed, det innebär att 
inkomster och utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. 

Medlemsavgifter har bokförts i den period de avser. 

Nedlagda insatskostnader redovisas i resultaträkningen. 

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. 
Verkställande t jänsteman köps av Timrå kommun genom avtal och Timrå kommun hanterar 
löner och lönebikostnader, däribland pensioner. 

Signering av justerare 
på varje sida 



7. Noter 

Not 1. Verksamhetens intäkter 

Driftbidrag från staten 
Driftbidrag från Timrå kommun 
Driftbidrag från Härnösands kommun 
Driftbidrag från Region Västernorrland 
Finansiella intäkter 
Summa 

Not 2. Verksamhetens kostnader 

Arbetsmarknadstorget Timrå 
Nyanlända kvinnor till arbete 
Hälsoprojektet 
Arbetsmarknadstorget Härnösand 
Att bryta mönster 
Insatser för förbundsmedlemmars personal 
Summa insatser 
Styrelse 
Kansli 
Övriga kostnader 

Summa Kostnader 

Not 3. Fordringar 

Momsfordran 
Förutbetalda kostnader 

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Leverantörsskulder 
Upplupna kostnader 

Signering av justerare 
på varje sida 

2020-12-31 

1 877 
469 
469 
939 

0 
3 754 

2020-12-31 

500 
200 
560 
540 
500 
19 

2 319 
84 

822 
71 

3 296 

2020-12-31 

84 
0 

2020-12-31 

996 
67 

2019-12-31 

1888 
472 
472 
944 

35 
3 811 

2019-12-31 

2 828 
66 

780 
68 

3 742 

2019-12-31 

124 
86 

2019-12-31 

353 
187 



8. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande b ild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

Datum: ... d.c.?2/ .. ~ t.?.J. .. v.26 ................................................ . 

Lars Kempe 
Ordförande 

Hans Skimmermo 
Ledamot 

Anna Reinholdsson Lundberg 
ledamot 

Signering av justerare 
på varje sida 

-~-~ .. ~ .............. . 
Nina Skyttberg 

Vice ordföra~ ~ 1 
.IJ./1 ...................... . 
Mats Höglund 
Ledamot 

Sida 18 
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. . .. 
HARNOSANDS KOMMUN 

Donationsstiftelser 

Sammanställning 2020 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Konnnun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20--01-01 - 20-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningmillgångar 

Materiellii anläaningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 
S:a Materiella anläggningstillgångar 

S:a Anläggningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

Balansrapport 
Preliminär 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUIDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital 
2905 ÖVrigt bundet kapital . 
2910 Fritteget kapital 
2990 ÖVriga upplupnu kostnader o förutbetalda intäkter 
S:a Kortfristiga skulder 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTI'NINGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT*** 

!ngbalans 

5920132,34 
5920132,34 

5920132,34 

5 920 132,34 

-2 984 975, 15 
-2 256 468,93 

-668 908,26 
-9780,00 

-5 920 132,34 

-5 920 132,34 

0,00 

Sida: 1(1) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:17 
Senaste vernr: 47 

Period Utgbalans 

6944,53 5 927076,87 
6944,53 5 927076,87 

6944,53 5 927076,87 

6944,53 5 927 076,87 

429 558,36 -2 555 416,79 
80349,26 -2 176119,67 

-523 032,15 -1191 940,41 
6180,00 -3 600,00 

-6944,53 -5 927 076,87 

-6 944,53 -5 927 076,87 

0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands KolDDllDl 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 20-01-01-20-12-31 

Rörelsens intäkter mm 
Nettooimättning 

3740 öres- och kromujämning 
S:a Nettooimättning 

S:a Rörelseintäkter mm 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

5910 Annonsering 

Resultatrapport 
Preliminär 

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 
6992 Övrig.i externa kostnader, ej avdragsgilla 
S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 Övrign kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror IIDD 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före :finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
8390 Övriga finansiella intäkter 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat fiån finansiella investeringar 

Resultat efter finansi Ua intäkt~r och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Bcrfilmat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(1) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:19 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

0,53 0,53 
0,53 0,53 

0,53 0,53 

0,53 0,53 

5 780,00 5 780,00 
-0,53 -0,53 

-10700,00 -10700,00 
-4920,53 -4 920,53 

-29 540,00 -29 540,00 
-3 600,00 -3 600,00 

-33 140,00 -33 140,00 

-38 060,53 -38060,53 

-38 060,00 -38060,00 

-38 060,00 -38 060,00 

-38 060,00 -38 060,00 

254493,53 254493,53 
92 691,00 92691,00 

347 184,53 347184,53 

347184,53 347184,53 

309124,53 309124,53 

309124,53 309124,53 

309124,53 309124,53 

309 124,53 309124,53 

-309 124,53 -309 124,53 



Balansräkning 

Tillgångar 

tkr 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt e~et kapital 
Summa Eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

Not3 

Not4 

2020 2019 

5 927,1 5 920,1 

5 927,1 5 920,1 

5 927,1 5 920,1 

4 731,6 5 241,4 
1 191,9 668,9 
5 923,5 5 910,3 

3,6 9,8 
3,6 9,8 

5 927,1 5 920,1 



Ekonomisk översikt 

Sammanställningen omfattar räkenskaperna över kommunens 20 donationsstiftelser. 
Kommunstyrelsen har förvaltningsuppdraget för samtliga donationsstiftelser, 
varav 2 stycken under socialnämnden, 6 stycken under kommunstyrelsen 
och 12 stycken under skolnämnden. 

Avkastning 
Nettoavkastning efter avdrag för förvaltningskostnader uppgick 2020 till 279 584 kr. 
Motsvarande avkastning för 2019 uppgick till 157 283 kr. 

Beslut om utdelning ur kommunens stiftelser 
De stiftelser som förvaltas av Härnösands kommun är indelade i tre huvudkategorier: 

o Allmänna stiftelser där Kommunstyrelsen fattar beslut om utdelning 
o Skol- och utbildningsstiftelser där Skolnämnden fattar beslut om utdelning 
o Sociala stiftelser där Socialnämnden beslutat om utdelning 

Resultaträkning 

tkr 2020 2019 

Stiftelsernas intäkter 
Reavinst vid försäljning Not 1 92,7 
Utdelnin~ Not 1 254,5 186,8 
Summa intäkter 347,2 186,8 

Stiftelsernas kostnader 
Finansiella kostnader Not2 -38,1 -175,8 
Summa kostnader -38,1 -175,8 

Årets resultat 309,1 11,0 



20201231 
Sammanställning Noter 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Reavinst vid föräljaning fonder 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 

Lämande bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Annonskostnader 
Perrnutationskostnad 
Summa finansiella kostnader 

Swedbank likvidkonto 
Likvid konto 
Stiftelsefond Cri 
Avrundningsdiff 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2019 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

92,7 
254,5 
347,2 

29,5 
3,6 

-5,8 
10,7 
38,0 

23,0 
844,0 

5 059,5 
0,6 

5 927,1 

5 827,4 

3,6 
3,6 

2019 

186,8 
186,8 

136,5 
29,5 

4,0 
5,8 

175,8 

22,1 
186,8 

5 711,7 
-0,5 

5 920,1 

6 327,7 

5,8 
4,0 
9,8 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Konmun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vemr. 47 
Resultatenhet: 5001 "Svaming Andersson" 
Peåod: 20-01-01 -20-12-31 

lnll balans Period Utt? balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstill 

Materiella anläwiinvtiflgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.föivärv 188 355,33 -47 108,00 141247,33 
S:a Materiella anläggningstillgångar 188 355,33 -47108,00 141247,33 

188 355,33 -47108,00 141247,33 

S:A TII.LGÅNGAR 188 355,33 -47108,00 141 247,33 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -66 527,00 0,00 -66 527,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -65 788,25 -803,20 -66591,45 
2910 ~ritt eget kapital -55 840,08 47911,20 -7 928,88 
2990 Ovrigaup l kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -188 355,33 47108,00 -141247,33 

S:AEGET KAPITAL, AVSÄTINJNGAR OCH SKULDER -188 355,33 47108,00 -141 247,33 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-11-31 
Resultatenhet: 5001 "SvenningAndersson" 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Personalkostnader 
7190 
7690 

Adm.kostnader 
ÖVriga kostnader 

S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror rmn 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-940,00 -940,00 
-200,00 -200,00 

-1 140,00 -1140,00 

-1 140,00 -1140,00 

-1 140,00 -I 140,00 

-1 140,00 -1 140,00 

-1 140,00 -1140,00 

8032,00 8032,00 
8032,00 8 032,00 

8032,00 8032,00 

6892,00 6892,00 

6 892,00 6892,00 

6892,00 6892,00 

6892,00 6 892,00 

-6892,00 -6 892,00 



20201231 

Svenning Anderssons donationsstiftelse 
5001 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Annonskostnader 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

8,0 
8,0 

0,9 
0,2 
0,0 
1,1 

0,8 

140,4 
141,2 

211,4 

132,3 
0,8 

-133,1 

55,8 
0,8 
6,9 

54,0 
-7,9 

0 
0,2 
0,2 

2019 

5,8 
5,8 

0,9 
0,1 
0,2 
1,2 

0,7 
5,8 

181,9 
188,4 

196,8 

- 131,7 
- 0,6 
-132,3 

- 51,7 
0,6 

- 4,7 

-55,8 

0 
0,2 
0,2 



Svenning Anderssons donationsstiftelse 
Org.nr 802479-6420 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Av stiftelsedokument framgår att stiftelsens ändamål är att avkastningen skall 
användas till något för kommunen allmännyttigt ändamål. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 54 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 7 929 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av kommunstyrelsen. 

Arets resultat 
Årets överskott på 6 892 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens 
ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 

1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 

2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår. 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5002 "LMAltin" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningmillgångar 

Balansrapport 
Preliminär 

1220 Andelar i gemensam .förvärv 

S:a Materiella anläggningmillgångar 

S:a Anläggningmillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital 
2905 ÖVrigt bundet kapital 
2910 Fritt eget kapital 
2990 ÖVriga u lu kostnader o fcirutbetalda intäkter 
S:a Kortfristiga skulder 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT*** 

273 853,50 

273 853,50 

273 853,50 

·273 853,50 

-150000,00 
-47 783,08 
-75 870,42 

-200,00 
-273 853,50 

-273 853,50 

0,00 

Sida: 

Utskrivet: 

1(20) 

21--04-21 

16:13 
Senaste vemr: 47 

Period Uti! balans 

-63 888,00 209 965,50 

-63 888,00 209 965,50 

-63 888,00 209 965,50 

-63 888,00 209965,50 

0,00 -150000,00 
-1 168,20 -48 951,28 
65 056,20 -10 814,22 

0,00 -200,00 
63 888,00 -209 965,50 

63 888,00 -209965,50 

0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommm 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5002 "LMAltin" 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVrigakostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Scnasrevernr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-1370,00 -1 370,00 
-200,00 -200,00 

-1570,00 -1570,00 

-1570,00 -1 570,00 

-1 570,00 -1 570,00 

-1 570,00 -1570,00 

-1 570,00 -1 570,00 

11682,00 11 682,00 
11682,00 11682,00 

11682,00 11 682,00 

10 112,00 10 112,00 

10 112,00 10 ll2,00 

10 ll2,00 10 ll2,00 

10 ll2,00 10 ll2,00 

-10 ll2,00 -10 ll2,00 



20201231 

L. M. Altins donationsstiftelse 
5002 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 

Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

11,7 
11,7 

1,4 
0,2 
1,6 

1,2 

208,8 
210,0 

307,5 

197,8 
1,2 

-199,0 

75,9 
1,2 

10,1 
74,0 

-10,8 

0,2 
0,2 

2019 

8,4 
8,4 

1,3 
0,2 
1,5 

1,0 
8,4 

264,5 
273,9 

286,1 

-197,0 
- 0,8 
-197,8 

- 69,8 
0,8 

- 6,9 

-75,9 

0,2 
0,2 



L M Alti ns donationsstiftelse 
Org.nr 802479-7048 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Av stiftelsedokument framgår att stiftelsens ändamål är att avkastningen skall 
användas till något för kommunen allmännyttigt ändamål. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 74 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 1 0 814 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av kommunfullmäktige. 

Årets resultat 
Årets överskott på 1 0 112 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens 
ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 

1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 

2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vemr. 47 
Resultatenhet 5003 "HsandAllmänna Samst'' 
Period: 20-01-01-20-12-31 

In~ balans 

TILLGÅNGAR 
Period Utj,\ balans 

An läru,Jingstillgångar 
Materiella anläggningmillgångar 

1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 112 558,32 18564,43 131122,75 
S:a Materiella anläggningstillgångar 112 558,32 18 564,43 131122,75 

S:a Anläggningstillgångar 112 558,32 18 564,43 131122,75 

S:ATllLGÅNGAR 112 558,32 18564,43 131122,75 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -10744,00 10744,00 0,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -70153,44 70153,44 0,00 
2910 Fritt eget kapital -31460,88 -99 661 ,87 -131122,75 
2990 övriga upplupna kostoada- o förutbetalda intäkter -200,00 200,00 0,00 
S:a Kortfristiga skulder -112 558,32 -18 564,43 -131122,75 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER -112 558,32 -18 564,43 -131122,75 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser fötvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5003 "Hsand Allmänna &umt" 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3740 Öres- och kronutjämning 
S:a Nettoomsättning 

S:a Rörelseintäkter mm 

Bruttovinst 

Rörelsens kos1nader 
Övriga externa kostnader 

Resultatrapport 
Preliminär 

6991 Övriga externa kostnader, avdrag<lgilla 
S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostoader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före :finansiella intäkter och kos1nader 

Resultat från :finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
8390 Övriga finansiella intäkter 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter :finansiella intäkter och koslnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vernr: 47 

Perioden Ackumulerat 

0,43 0,43 
0,43 0,43 

0,43 0,43 

0,43 0,43 

-0,43 -0,43 
-0,43 -0,43 

-560,00 -560,00 
-560,00 -560,00 

-560,43 -560,43 

-560,00 -560,00 

-560,00 -560,00 

-560,00 -560,00 

5420,43 5420,43 
13 904,00 13 904,00 
19324,43 19324,43 

19324,43 19324,43 

18764,43 18 764,43 

18 764,43 18 764,43 

18 764,43 18 764,43 

18 764,43 18 764,43 

-18 764,43 -18 764,43 



20201231 

Härnösands allmänna samstiftelse 
5003 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Reavinst vid försäljning 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Swedbank likvidkonto försäljning 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets redovisade resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

19,3 
13,9 
33,2 

0,6 
0,0 
0,6 

0,4 
130,7 

131,1 

80,9 
80,9 

0 

31,5 
80,9 
18,8 

-131,2 

0,0 

2019 

3,5 

3,5 

0,5 
0,2 
0,7 

0,4 
3,5 

108,7 
112,6 

117,6 

80,5 
0,3 

-80,8 

29,0 
0,3 
2,7 

-31,4 

0,2 
0,2 



Härnösands allmänna samstiftelse 
Org.nr 802479-7006 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Av stiftelsedokument framgår att stiftelsens ändamål är att avkastningen skall 
användas till något för kommunen allmännyttigt ändamål. 

Verksamhet 
Under året har inget bidrag beviljats. Kvarstående fritt eget kapital uppgår till 
131 123 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs av 
kommunstyrelsen. 

Arets resultat 
Arets överskott på 18 764 kronor förs över till fritt eget kapital. Stiftelsen är 
permuterad 2020, det finns beslut på hur det fria kapitalet ska nyttjas. 
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordting 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser fötvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vemr: 47 
Resultatenhet: 5005 "Johan Nyberg donstif' 
Period:20-01-01-20-12-31 

lnj,\ balans Period Utgbalans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningmillgångar 
1220 Andelar i gemensam kae.rorvärv 612006,31 92503,10 704509,41 
S:a Materiella anläggningstillgångar 612 006,31 92503,10 704 509,41 

S:a Anläggningstillgångar 612006,31 92503,10 704509,41 

S:A TILLGÅNGAR 612006,31 92 503,10 704 509,41 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -418 814,36 418 814,36 0,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -32 298,12 32298,12 0,00 
2910 ~ritt eget kapital -160693,83 -543 815,58 -704 509,41 
2990 Ovri~ u:eelupna kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 200,00 0,00 
S:a Kortfristiga skulder -612 006,31 -92 503,10 -704 509,41 

S:A EGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER -612 006,31 -92 503,10 -704 509,41 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommwl 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5005 "Johan Nyberg donstif' 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3740 Öres- och kronutjämning 
S:a Nettoomsättning 

S:a Rörelseintäkter mm 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Resultatrapport 
Preliminär 

6991 Övriga externa kostnader, avdrag;gilla 
6992 ÖvrigJ externa kostnader, ej avdragsgilla 
S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
S:a Personalkostnadel" 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
8390 Övriga finansiella intäkter 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

0,10 0,10 
0,10 0,10 

0,10 0,10 

0,10 0,10 

-0,10 -0,10 
-10 700,00 -10700,00 
-10700,10 -10700,10 

-3 060,00 -3060,00 
-3 060,00 -3 060,00 

-13 760,10 -13 760,10 

-13 760,00 -13 760,00 

-13 760,00 -13 760,00 

-13 760,00 -13 760,00 

27 676,10 27 676,10 
78 787,00 78 787,00 

106463,10 106463,10 

106463,10 106463,10 

92 703,10 92 703,10 

92 703,10 92 703,10 

92 703,10 92 703,10 

92 703,10 92 703,10 

-92 703,10 -92 703,10 



20201231 

Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse 
5005 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Reavinst vid försäljning av fonder 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Perrnutationskostnad 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Swedbank likvidkonto försäljning 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets redovisade resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

106,5 
78,8 

185,3 

3,1 
0,0 

10,7 
13,8 

2,4 
702,1 

704,5 

- 451,1 
451,1 

0 

160,7 
- 451,1 

92,7 

-704,5 

0,0 

2019 

18,9 

18,9 

3,0 
0,2 

3,2 

2,2 
18,9 

590,9 
612,0 

639,4 

- 449,2 
1,9 

-451,1 

146,9 
1,9 

15,7 

-160,7 

2,9 
0,2 
3,1 



Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse 
Org.nr 888000-0891 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att bevilja bidrag till stadens försköning. 

Verksamhet 
Under året har inga bidrag beviljats. Kvarstående fritt eget kapital uppgår till 
704 509 kronor. 

Årets resultat 
Arets överskott på 92 703 kronor förs över till fritt eget kapital. Stiftelsen är 
permuterad 2020, det finns beslut på hur det fria kapitalet ska nyttjas. 
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser forvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 Senaste vernr: 47 
Resultatenhet: 5006 "Johan Nyberg Bostäd" 
Period: 20-01-01-20-12-31 

In,1,; balans 

TILLGÅNGAR 
Period Ut~balans 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggning'!t:illgå:ngar 

1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 397118,72 -9349,00 387769,72 
S:a Materiella anläggningstillgångar 397118,72 -9349,00 387 769,72 

S:a Anläggningstillgångar 397118,72 -9349,00 387 769,72 

S:A TILLGÅNGAR 397 118,72 -9349,00 387769,72 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUIDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -241378,79 0,00 -241378,79 
2905 övrigt bundet kapital -116284,40 - 1 682,10 -117966,50 
2910 Fritt eget kapital -36365,53 8 141,10 -28 224,43 
2990 Övri lu ml kostnader o förutbetalda intäkter -3 090,00 2 890,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -397118,72 9349,00 -387 769,72 

S:AEGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER -397118,72 9349,00 -387 769,72 

BERÄK AT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 
Resultatenhet: 5006 "Johan Nyberg Bo.städ" 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Ovriga externa kostnader 
5910 Annonsering 
S:a ÖVriga externa kostnadec 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror nDD 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

2 890,00 2 890,00 
2 890,00 2 890,00 

-1970,00 -1970,00 
-200,00 -200,00 

-2170,00 -2170,00 

720,00 720,00 

720,00 720,00 

720,00 720,00 

720,00 720,00 

16 821,00 16 821,00 
16821,00 16 821 ,00 

16 821,00 16 821,00 

17 541,00 17 541,00 

17 541,00 17 541,00 

17 541,00 17 541,00 

17 541,00 17 541,00 

-17 541,00 -17 541,00 



20201231 

Johan Nybergs donationsstift för bostäder 
5006 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Annonskostnad 2020 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets redovisade resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Re~ av~ 2020 Länss~relsen 
Summa upplupna kostnader 

-

2020 

16,8 
16,8 

2,0 
0,2 

-2,9 
-0,7 

1,7 

386,1 
387,8 

442,7 

357,7 
1,7 

-359,4 

36,4 
1,7 

17,5 
24,0 

-28,2 

-2,9 
0,2 

-2,7 

2019 

12,5 
12,5 

8,0 
2,0 
0,2 
2,9 

13,1 

1,6 
12,5 

383,1 
397,2 

423,2 

356,4 
1,2 

-357,6 

38,2 
1,2 
0,6 

-36,4 

2.9 
0,2 
0,2 



Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 
Org.nr 888000-6211 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens uppgift är, att efter prövning, bevilja hyresbidrag till personer med 
låga inkomster och kapitaltillgångar. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 24 000 kronor efter beslut av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kvarstående fritt eget kapital uppgår till 28 
224 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs av kommunstyrelsen. 

Årets resultat 
Arets överskott på 17 541 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vemr: 47 
Remltatenhet: 5007 "Syskonen Lindstedts" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

In~ balans Period UtS balans 

TIILGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kae.törvärv 720282,38 10827,00 731109,38 
S:a Materiella anläggningstillgångar 720282,38 10827,00 731109,38 

S:a Anläggningstillgångar 720282,38 10827,00 731 109,38 

S:A TILLGÅNGAR 720282,38 10827,00 731 109,38 

EGET KAPITAL, AVSÄITNINGAR OCH SKUIDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -490700,00 0,00 -490700,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -134030,73 -3061,70 -137092,43 
2910 F ritt eget kapital -92461,65 -10655,30 -103 116,95 
2990 ÖVriga upElupna kostnader o förutbetalda intäkter -3 090,00 2890,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -720282,38 -10 827,00 -731 109,38 

S:AEGEf KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER -720282,38 -10 827,00 -731 109,38 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5007 "Syskonen Lindstedts" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Övriga externa kostnader 
5910 Annonsering 
S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 Övriga kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter ayskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och likoande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vernr: 47 

Perioden Ackumulerat 

2 890,00 2 890,00 
2 890,00 2 890,00 

-3 590,00 -3 590,00 
-200,00 -200,00 

-3 790,00 -3 790,00 

-900,00 -900,00 

-900,00 -900,00 

-900,00 -900,00 

-900,00 -900,00 

30617,00 30617,00 
30617,00 30617,00 

30617,00 30617,00 

29717,00 29717,00 

29 717,00 29717,00 

29 717,00 29717,00 

29717,00 29717,00 

-29717,00 -29717,00 



20201231 

Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne 
5007 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Annonskostnad 2020 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets redovisade resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Re~ avg 2020 Länss~relsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

30,6 
30,6 

3,6 
0,2 

-2,9 
0,9 

3,2 

727,9 
731,1 

805,9 

624,7 
3,1 

-627,8 

92,5 
3,1 

29,7 
16,0 

-103, 1 

0,2 
0,2 

-

2019 

22,3 
22,3 

4,0 
3,5 
0,2 
2,9 

10,6 

2,6 
22,3 

695,0 
720,0 

756,7 

622,5 
2,2 

-624,7 

83,0 
2,2 

11,7 

-92,5 

0,2 
0,2 



Stiftelsen syskonen Lindstedts Minne 
Org.nr 888000-6203 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är, att efter prövning, bevilja hyresbidrag till behövande 
familjer och kvinnor som är bosatta i Härnösands domkyrkoförsamling. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 16 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 103 117 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av kommunstyrelsen. 

Arets resultat 
Årets överskott på 29 717 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5009 "Hilma Svedbom" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggoingstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Balansrapport 
Preliminär 

1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 
S:a Materiella anläggningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄITNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital 
2905 ÖVågt bundet kapital 
2910 Fritt eget kapital 
2990 ÖVå u lu kostnader o föru1betalda intäkter 
S:a Kortfristiga skulder 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT*** 

\ns- balans 

449165,94 
449165,94 

449165,94 

449 165,94 

-22 835,00 
--412 343,32 
-13 787,62 

-200,00 
--449 165,94 

--449 165,94 

0,00 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:13 
Senaste vemr: 47 

Period 

5 726,00 
5726,00 

5 726,00 

5726,00 

0,00 
-1 916,60 
-3 809,40 

0,00 
-5726,00 

-5 726,00 

0,00 

Utg balaos 

454 891,94 
454 891,94 

454891,94 

454891,94 

-22 835,00 
--414 259,92 

-17 597,02 
-200,00 

--454 891,94 

--454 891,94 

0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet 5009 "Hilma Svedbom" 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-2240,00 -2240,00 
-200,00 -200,00 

-2440,00 -2440,00 

-2440,00 -2440,00 

-2440,00 -2440,00 

-2440,00 -2440,00 

-2440,00 -2440,00 

19 166,00 19166,00 
19 166,00 19 166,00 

19 166,00 19 166,00 

16 726,00 16 726,00 

16 726,00 16726,00 

16 726,00 16726,00 

16726,00 16 726,00 

-16726,00 -16726,00 



20201231 

Hilma Swedboms donationsstiftelse (soc) 
5009 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämande bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets redovisade resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länss~relsen 
Summa upplupna kostnader 

-

2020 

19,2 
19,2 

2,2 
0,2 
2,4 

2,0 

452,9 
454,9 

504,5 

435,1 
1,9 

-437 

13,8 
1,9 

16,7 
11,0 

-17,6 

0,2 
0,2 

2019 

14,5 
14,5 

20,5 
2,3 
0,2 

23,0 

1,8 
14,5 

432,9 
449,2 

490,7 

- 433,7 
1,4 

-435, 1 

- 23,7 
1,4 
8,5 

-13,8 

0,2 
0,2 



Hilma Svedboms donationsstiftelse 
Org.nr 888000-6153 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är bl a att lämna bidrag till ortopediska hjälpmedel, samt 
även bidrag till andra personliga hjälpmedel. Vidare bidrag till täckande av 
kostnader för konvalescent vård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 11 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 17 597 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av socialnämnden. 

Arets resultat 
Arets överskott på 16 726 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Korrmrun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5010 "Hsand Sociala Samst." 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

TIILGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella aoläggniogstillgåogar 

Balansrapport 
Preliminär 

1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 
S:a Materiella anläggningstillgåogar 

S:a Aoläggoiogstillgåogar 

S:A TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄITNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital 
2905 ÖVågt bundet kapital 
2910 Fritt eget kapital 
2990 ÖVå u lu kostnader o förutbetalda intäkter 
S:a Kortfristiga skulder 

S:AEGEf KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT*** 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:13 
Senaste vemr. 47 

IHgbalans Period Utg balans 

1144320,13 4922,00 1149242,13 
1144320,13 4922,00 1149242,13 

1 144 320,13 4922,00 I 149 242,13 

I 144320,13 4922,00 1149242,13 

-570449,00 0,00 -570449,00 
-529726,64 -4884,20 -534610,84 

-43 944,49 -37,80 -43 982,29 
-200,00 0,00 -200,00 

-1 144 320,13 -4922,00 -1 149 242,13 

-1 144 320,13 -4922,00 -1 149 242,13 

0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 2~1-01 -20-12-31 
Resultatenhet 50 l 0 "Hsand Sociala Samst." 
Period: 2~1-01 -20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Persona1kostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränreintäkter 
S:a ÖVriga ränreintäkter och liknande resultatposta 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senasreveror: 47 

Perioden Ackumulerat 

-5 720,00 -5 720,00 
-200,00 -200,00 

-5 920,00 -5920,00 

-5 920,00 -5920,00 

-5 920,00 -5920,00 

-5 920,00 -5 920,00 

-5 920,00 -5 920,00 

48 842,00 48 842,00 
48 842,00 48 842,00 

48 842,00 48 842,00 

42922,00 42922,00 

42922,00 42922,00 

42 922,00 42922,00 

42 922,00 42922,00 

-42 922,00 -42 922,00 



20201231 

Härnösands sociala sam stiftelse ( soc) 
5010 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstl'.relsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

48,8 
48,8 

5,7 
0,2 
5,9 

5,1 

1 144, 1 
1149,2 

1 285,6 

- 1100,1 
4,9 

-1105,0 

43,9 
4,9 

42,9 
38,0 

-43,9 

0,2 
0,2 

2019 

37,1 
37,1 

59,0 
5,9 
0,2 

65,1 

4,4 
37,1 

1 102,8 
1144,3 

1257,2 

- 1 096,4 
3,7 

-1 100, 1 

75,6 
3,7 

27,9 

-44,0 

0,2 
0,2 



Härnösands sociala samstiftelse 
Org.nr 888000-6161 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är bl a att lämna bidrag till främjande av barn- och 
ungdomsvård samt bistånd till åldringar, handikappade och långvarigt sjuka 
eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som staten 
eller kommunen inte skall tillgodose med utdebiterade medel, som exempelvis 
bidrag till handikapphjälpmedel och handikapputbildning mm. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 38 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 43 982 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av socialnämnden. 

Arets resultat 
Årets överskott på 42 922 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Chartotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 47 
Resultatenhet: 5011 "Hsand Skolstifnr 1" 
Peåod: 20-01-01 -20-12-31 

lnli balans Period Utl:i balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 8 960,17 -4866,00 4094,17 
S:a Materiella anläggningstillgångar 8 960,17 -4866,00 4094,17 

S:a Anläggningstillgångar 8 960,17 -4866,00 4094,17 

S:ATIILGÅNGAR 8 960,17 -4866,00 4094,17 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2910 Fritt eget kapital -8 760,17 4866,00 -3 894,17 
2990 ÖVrif!a ueelupnn kostnader o :forutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfiistiga skulder -8960,17 4866,00 -4094,17 

S:AEGET KAPITAL,AVSATININGAR OCH SKULDER -8 960,17 4866,00 -4094,17 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5011 " Hsand Skolstif nr l" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Personalkostnader-

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror nun 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före :finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella inv~gar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vernr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-40,00 -40,00 
-200,00 -200,00 
-240,00 -240,00 

-240,00 -240,00 

-240,00 -240,00 

-240,00 -240,00 

-240,00 -240,00 

374,00 374,00 
374,00 374,00 

374,00 374,00 

134,00 134,00 

134,00 134,00 

134,00 134,00 

134,00 134,00 

-134,00 -134,00 



20201231 

Härnösands skolstiftelse nr 1 
5011 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Re1;1 av1;1 2020 Länss~relsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

0,4 
0,4 

0,0 
0,2 
0,2 

0,0 

4,1 
4,1 

9,8 

0,0 

8,8 

0,1 
5,0 

-3,9 

0,2 
0,2 

2019 

0,5 
0,5 

7,5 
0,1 
0,2 
7,8 

0,1 
0,5 
8,4 
9,0 

17,2 

0,0 

16,0 

7,3 

-8,7 

0,2 
0,2 



Härnösands skolstiftelse nr 1 
Org.nr 802479-7154 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid den obligatoriska skolan i Härnösand. 

Verksamhet 
Under året har bidrag delats ut med 5 000 kronor. Fritt kapital uppgår till 3 894 
kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs av en stipendiekommitte 
underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Arets överskott på 134 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5012 "Hsand Skolstif m 2" 
Peåod: 20-01-01 -20-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggning,,;tillgångar 

Balansrapport 
Preliminär 

1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 
S:a Materiella anläggningm:illgångar 

S:a Anläggning,,;tillgångar 

S:A filLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄITNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital 
2905 ÖVrigt bundet kapital 
2910 ~ritt eget kapital 
2990 Ovriga upplupna kostnader o förutbetalda intiikter 
S:a Kortfristiga skulder 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

BERÄKNXf RESULTAT*** 

Sida: 1(20) 

Utskrivet 21-04-21 

16:13 
Senaste vcmr. 47 

lng.balans Period Utg balans 

290 250,14 10732,00 300982,14 
290250,14 10732,00 300982,14 

290250,14 10732,00 300 982,14 

290250,14 10732,00 300 982,14 

-70 583,00 0,00 -70 583,00 
-203 317,25 -1238,20 -204555,45 
-16149,89 -9493,80 -25 643,69 

-200,00 0,00 -200,00 
-290250,14 -10 732,00 -300 982,14 

-290250,14 -10 732,00 -300 982,14 

0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5012 " Hsand Skolstif m 2" 
Period: 20-01-0 l - 20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVrig-..i kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror nm 

Rörelseresultat rore avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat rore :finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat rore bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-2 1 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-1450,00 -1450,00 
-200,00 -200,00 

-1 650,00 -1650,00 

- I 650,00 -1 650,00 

-1 650,00 -1650,00 

-1650,00 -1 650,00 

-1 650,00 -1650,00 

12382,00 12382,00 
12 382,00 12382,00 

12 382,00 12 382,00 

10732,00 10732,00 

10732,00 10732,00 

10732,00 10732,00 

10732,00 10732,00 

-10 732,00 -10732,00 



20201231 

Härnösands skolstiftelse nr 2 
5012 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Rea ava 2020 Länsst;trelsen 
Summa upplupna kostnader 

-

2020 

12,4 
12,4 

1,5 
0,2 
1,7 

1,3 

299,7 
301,0 

325,9 

273,9 
1,2 

-275,1 

16,1 
1,2 

10,7 

-25,6 

0,2 
0,2 

2019 

9,2 
9,2 

7,0 
1,4 
0,2 
1,6 

1,1 
9,2 

280,3 
290,6 

310,6 

273,0 
0,9 

-273,9 

16,5 
0,9 
0,5 

-16,1 

0,2 
0,2 



Härnösands skolstiftelse nr 2 
Org.nr 802479-6974 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid den obligatoriska skolan i Härnösand. 

Verksamhet 
Under året har inget bidrag beviljats. Kvarstående fritt eget kapital uppgår till 
25 644 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs av en 
stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Årets överskott på 10 732 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser fotvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21--04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 Senaste vemr. 47 
Resultatenhet 5014" J Haslum" 
Period: 20-01-01-20-1 2-31 

In~ balans Period Utgbalans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.fotvärv 29968,59 921,00 30889,59 
S:a Materiella anläggningstillgångar 29968,59 921,00 30889,59 

S:a Anläggningstillgångar 29968,59 921,00 30889,59 

S:A TILLGÅNGAR 29968,59 921 ,00 30889,59 

EGET KAPITAL, AVSÄITNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -10000,00 0,00 -10000,00 
2905 Övrigt bundet kapital -15 983,71 -127,10 -16 110,81 
2910 Fritt eget kapital -3 784,88 -793,90 -4578,78 
2990 Övri lu kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -29968,59 -921 ,00 -30889,59 

S:A EGET KAPITAL,AVSÄ1TNJNGAR OCH SKULDER -29968,59 -921 ,00 -30889,59 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommm 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-3 l 
Resultatenhet: 5014" J Haslum" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a PersooaJkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter-

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkta och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senastevemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-150,00 -150,00 
-200,00 -200,00 
-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

1271,00 1271,00 
1271,00 1271,00 

1271,00 1271,00 

921,00 921,00 

921,00 921,00 

921,00 921,00 

921,00 921,00 

-921,00 -921,00 



20201231 

J. Haslums donationsstiftelse 
5014 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

1,3 
1,3 

0,2 
0,2 
0,4 

0,1 

30,8 
30,9 

33,4 

26,0 
0,1 

-26,1 

3,8 
0,1 
0,9 

-4,6 

0,2 
0,2 

2019 

0,9 
0,9 

0,1 
0,2 
0,3 

0,1 
0,9 

29,0 
30,0 

31,3 

25,9 
0,1 

-26,0 

3,3 
0,1 
0,6 

-3,8 

0,2 
0,0 



Johan Haslums donationsstiftelse 
Org.nr 802479-6438 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till stipendium för 
fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola inom f d Högsjö 
kommun. 

Verksamhet 
Under året har inga bidrag beviljats. Kvarstående fritt eget kapital uppgår till 4 
579 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs av en 
stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Arets resultat 
Arets överskott på 921 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 Senaste verm: 47 
Resultatenhet: 5015" F Swedboms-Limnell" 
Peåod: 20-01-01 - 20-12-31 

In~ balans Period Ut~balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anl~tillgångar 
1220 Andelar i gernmsam kap.förvärv 92377,62 -3 725,00 88652,62 
S:a Materiella anläggningstillgångar 92377,62 -3 725,00 88652,62 

S:a Anläggningstillgångar 92 377,62 -3 725,00 88652,62 

S:A TilLGÅNGAR 92377,62 -3 725,00 88652,62 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -50000,00 0,00 -50000,00 
2905 Övrigt bundet kapital -31 815,11 -393,50 -32 208,61 
2910 ~ r i It eget kapital -10 362,51 4118,50 -6244,01 
2990 Ovriga upelu}!na kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -92 377,62 3 725,00 -88 652,62 

S:AEGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER -92 377,62 3 725,00 -88652,62 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5015 " F Swedboms-Linmell" 
Period: 20-01-01-20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Admkostnader 
7690 ÖVrigakostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vernr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-460,00 -460,00 
-200,00 -200,00 
-660,00 -660,00 

-660,00 -660,00 

-660,00 -660,00 

-660,00 -660,00 

-660,00 -660,00 

3 935,00 3 935,00 
3 935,00 3 935,00 

3 935,00 3 935,00 

3 275,00 3 275,00 

3 275,00 3 275,00 

3 275,00 3 275,00 

3 275,00 3 275,00 

-3275,00 -3 275,00 



20201231 

F .Swedbom-Limnells stiftelse 
5015 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg av~ 2020 Länsstlrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

3,9 
3,9 

0,5 
0,2 
0,7 

0,4 

88,3 
88,7 

103,6 

81,8 
0,4 

-82,2 

10,4 
0,4 
3,3 
7,0 

-6,3 

0,2 
0,2 

2019 

2,8 
2,8 

0,4 
0,2 
0,6 

0,3 
2,8 

89,2 
92,4 

96,5 

81,5 
0,3 

-81,8 

8,4 
0,3 
2,2 

-10,3 

0,2 
0,1 



F Swedbom-Limnells donationsstiftelse 
Org.nr 802479-6545 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid den obligatoriska skolan i Härnösand. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 7 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 6 244 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av en stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Årets överskott på 3 275 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser forvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet 21--04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vernr: 47 
Resultatenhet: 5016" SidnerskaDonations" 
Peåod: 20-01-01-20-12-31 

Ini! balans Period Utg balans 

TIILGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i .1;,,emensam knp.forvärv 538 787,81 -7898,00 530889,81 
S:a Materiella anl~llgångar 538 787,81 -7898,00 530889,81 

S:a Anläwiingstillgångar 538 787,81 -7898,00 530889,81 

S:A TII.LGÅNGAR 538 787,81 -7898,00 530889,81 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -391 931,00 0,00 -391 931,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -111 76-0,73 -2299,20 -114059,93 
2910 ~ritt eget kapital -34 896,08 10197,20 -24698,88 
2990 Ovriga UJ>e!uena kostnader O förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -538 787,81 7898,00 -530889,81 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER -538 787,81 7898,00 -530 889,81 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands KolDlllllil 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5016" SidnerskaDonations" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Personalkoslllader 
7190 Admkostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Persona1kos1Dader 

S:a Rörelsens koslllader inkl råvaror I1U11 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr. 47 

Perioden Ackumulerat 

-2 690,00 -2 690,00 
-200,00 -200,00 

-2 890,00 -2 890,00 

-2890,00 -2 890,00 

-2 890,00 -2 890,00 

-2 890,00 -2 890,00 

-2 890,00 -2 890,00 

22992,00 22992,00 
22 992,00 22992,00 

22 992,00 22 992,00 

20102,00 20102,00 

20102,00 20102,00 

20102,00 20102,00 

20 102,00 20102,00 

-20102,00 -20 102,00 



20201231 

Sidnerska donationsstiftelsen 
5016 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

23,0 
23,0 

2,7 
0,2 
2,9 

2,4 

528,5 
530,9 

605,2 

- 243,7 
2,3 

-246,0 

34,9 
2,3 

20,1 
28,0 

-24,7 

0,2 
0,2 

2019 

17,0 
17,0 

13,0 
2,7 
0,2 

15,9 

2,0 
17,0 

519,8 
538,8 

576,5 

502,0 
1,7 

-503,7 

35,5 
1,7 
1,1 

-34,9 

0,2 
0,2 



Sidnerska donationsstiftelsen 
Org.nr 888000-6187 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Sidnerska donationsstiftelsens ändamål är att bevilja stipendier för utbildning 
och anskaffning av instrument till lovande sångare och musiker, bosatta i 
Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 28 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår 24 699 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs 
av stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Arets resultat 
Arets överskott på 20 102 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vemr: 47 
Resultatenhet 5017" Hsand Skolstifm 3" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Ji~ balans Period Utg balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggning<itillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 354448,65 5 153,00 359601,65 
S:a Materiella anläggning<ltillgångar 354448,65 5153,00 359601,65 

354448,65 5 153,00 359601,65 

S:A TILLGÅNGAR 354448,65 5 153,00 359 601,65 

EGET KAPITAL, AVSÄITNINGAR OCH SKUIDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -125 858,00 0,00 -125 858,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -200376,64 -1 512,30 -201888,94 
2910 }_:ritt eget kapital -28014,01 -3 640,70 -31 654,71 
2990 Ovriga ue~luena kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -354448,65 -5153,00 -359601,65 

S:AEGET KAPITAL, AVSÄTINJNGAR OCH SKULDER -354448,65 -5153,00 -359601,65 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5017 " Hsand Skolstif nr 3" 
Period: 20-01-01-20-12-31 

Personalkostnad.er 
7190 Ad111.kostnud.rr 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposta 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 4 7 

Perioden Ackumulerat 

-1 770,00 -1 770,00 
-200,00 -200,00 

-1970,00 -1970,00 

-1970,00 -1970,00 

-1970,00 -1970,00 

-1970,00 -1970,00 

-1 970,00 -1970,00 

15 123,00 15 123,00 
15 123,00 15 123,00 

15 123,00 15 123,00 

13 153,00 13 153,00 

13 153,00 13 153,00 

13 153,00 13 153,00 

13 153,00 13153,00 

-13 153,00 -13 153,00 



20201231 

Härnösands skolstiftelse nr 3 
5017 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid å rets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

15,1 
15,1 

1,8 
0,2 
2,0 

1,6 

358,0 
359,6 

398,0 

326,3 
1,5 

-327,8 

28,0 
1,5 

13,2 
8,0 

-31,7 

0,2 
0,2 

2019 

11, 1 
11 ,1 

7,0 
1,8 
0,2 
9,0 

1,3 
11,1 

342,1 
354,6 

377,6 

- 325,2 
1,1 

-326,3 

- 26,9 
1,1 

- 2,2 

-28,0 

0,2 
0,2 



Härnösands skolstiftelse nr 3 
Org.nr 802479-7089 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid gymnasieskolan i Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats 8 000 kronor. Kvarstående fritt eget 
kapital uppgår till 31 655 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs 
av en stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Arets överskott på 13 153 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser f'örvaltade av Härnösands Komrmm Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vernr: 47 
Resultatenhet: 5018 "Hsand Skolstift m 4" 
Peåod: 20-01-01-20-12-31 

ln~ balans Period Ut~ balans 

TILLGÅNGAR 
AnJäggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemmsamkap.förvärv 71 701,96 2492,00 74193,96 
S:a Materiella anläggningstillgångar 71 701,96 2492,00 74193,96 

S:aAnläggningstillgångar 71 701,96 2 492,00 74193,96 

S:ATilLGÅNGAR 71 701,96 2492,00 74193,96 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga sk:uldec 

2900 Stiftelse kapital -40109,00 0,00 -40 109,00 
2905 Övrigt bundet kapital -26449,19 -305,20 -26 754,39 
2910 Fritt eget kapital -4943,77 -2 186,80 -7 130,57 
2990 Övri lu kostnadec o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -71 701,96 -2492,00 -74193,96 

S:AEGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER -71 701 ,96 -2492,00 -74 193,96 

BERÄKN.Af RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftdser förvaltade av Härnösands Kommm. 

2120002403 

Räkenskapsår: 20--01-01 - 20-12-31 
Resultatenhet: 5018 "Hsand Skolstift nr 4" 
Period: 2~1-01-20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriµ kostnader 
S:a Personalkostnada-

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatpostec 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resu ltat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-360,00 -360,00 
-200,00 -200,00 
-560,00 -560,00 

-560,00 -560,00 

-560,00 -560,00 

-560,00 -560,00 

-560,00 -560,00 

3 052,00 3 052,00 
3 052,00 3 052,00 

3 052,00 3 052,00 

2492,00 2492,00 

2492,00 '.! 492,00 

2492,00 2492,00 

2492,00 2492,00 

-2492,00 -2 492,00 



20201231 

Härnösands skolstiftelse nr 4 
5018 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länss~relsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

3,1 
3,1 

0,4 
0,2 
0,6 

0,3 

73,9 
74,2 

80,3 

66,5 
0,3 

-66,8 

4,9 
0,3 
2,5 

-7,1 

0,2 
0,2 

2019 

2,2 
2,2 

0,3 
0,2 
0,5 

0,3 
2,2 

69,2 
71,7 

74,9 

66,3 
0,2 

-66,5 

3,5 
0,2 
1,7 

-5,0 

0,2 
0,2 



Härnösands skolstiftelse nr 4 
Org.nr 802479-7162 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid gymnasieskolan i Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har inget bidrag beviljats ur fonden. Kvarstående fritt eget kapital 
uppgår till 7 131 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet handläggs av en 
stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Arets resultat 
Årets överskott på 2 492 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vemr: 47 
Resultatenhet: 5019 "JC Kempes Minnesst" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

ltt•• balans Period Ut .,.balans 

TIILGÅNGAR 
Aniäggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.förvärv 104594,51 1 737,00 106 331,51 
S:a Materiella anläggningm.illgångar 104594,51 1 737,00 106 331,51 

104 594,51 l 737,00 106 331,51 

S:A TILLGÅNGAR 104594,51 1 737,00 106 331,51 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -50000,00 0,00 -50000,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -50695,67 -445,70 -51 141,37 
2910 Fritt eget kapital -3 698,84 -1 291,30 -4990,14 
2990 ÖVriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -104594,51 -1 737,00 -106 331,51 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER -104 594,51 -I 737,00 -106 331,51 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 
Resultatenhet: 5019 "JC ~ Minnesst" 
Period:20-0l-01-20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVrigakostnader 
S:a Personalkostnader 

S:aRörelsens kostnader inkl råvarornnn 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga riinteintäkter och liknande result:atpostez-

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga riinteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat ftån finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senastevemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-520,00 -520,00 
-200,00 -200,00 
-720,00 -720,00 

-7-0,00 -720,00 

-720,00 -720,00 

-720,00 -720,00 

-720,00 -720,00 

4457,00 4457,00 
4457,00 4457,00 

4457,00 4457,00 

3 737,00 3 737,00 

3 737,00 3 737,00 

3 737,00 3 737,00 

3 737,00 3 737,00 

-3 737,00 -3 737,00 



20201231 

J. C. Kempes minnestiftelse 
5019 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

4,5 
4,5 

0,5 
0,2 
0,7 

0,5 

105,8 
106,3 

117,3 

100,7 
0,4 

-101, 1 

3,7 
0,4 
3,7 
2,0 

-5,0 

0,2 
0,2 

2019 

3,5 
3,5 

8,0 

0,5 
0,2 

8,7 

0,2 

3,5 
100,9 

104,6 

117,6 

100,3 
0,3 

-100,6 

9,3 
0,3 
5,3 

-3,7 

0,2 
0,2 



J C Kempes Minnesstiftelse 
Org.nr 802503-4995 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid gymnasieskolan i Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 2 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 4 990 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs·av en stipendiekommitte skolnämnden. 

Årets resultat 
Årets överskott på 3 737 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser föIValtade av Härnösands Koumun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 Senaste vemr: 47 
Resultatenhet: 5020 " Vtlhelm Svedbom" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

In;i balans Period UtubaJans 

TilLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.föIVärv 335 122,44 -7 572,00 327 550,44 
S:a Materiella anläggningstillgångar 335122,44 -7 572,00 327 550,44 

S:a Anläggningstillgångar 335122,44 -7 572,00 327 550,44 

S:A TILLGÅNGAR 335122,44 -7 572,00 327 550,44 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -150000,00 0,00 -150000,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -152 371,99 -1429,80 -153 801,79 
2910 Fritt eget kapital -32 550,45 9 001,80 -23 548,65 
2990 ÖVri~ upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -335122,44 7 572,00 -327 550,44 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTfNINGAR OCH SKULDER -335 122,44 7 572,00 -327 550,44 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Komnnm 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5020 " Vilhelm Svedbom" 
Period: 20-01-01-20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVriga kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mrn 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulellll 

-1670,00 -1670,00 
-200,00 -200,00 

-1 870,00 -1 870,00 

-1 870,00 -1 870,00 

-1 870,00 -1 870,00 

-1 870,00 -1870,00 

-1870,00 -1 870,00 

14298,00 14298,00 
14298,00 14298,00 

14298,00 14298,00 

12428,00 12428,00 

12428,00 12428,00 

12428,00 12428,00 

12428,00 12428,00 

-12428,00 -12428,00 



20201231 

Wilhelm Svedboms donationsstiftelse 
5020 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Re9 avfJ 2020 Länsst~relsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

14,3 
14,3 

1,7 
0,2 
1,9 

1,5 

326,1 
327,6 

376,3 

302,4 
1,4 

-303,8 

32,6 
1,4 

12,4 
20,0 

-23,6 

0,2 
0,2 

2019 

10,3 
10,3 

1,6 
0,2 
1,9 

1,2 
10,3 

323,5 
335,1 

350,1 

301,3 
1,0 

-302,3 

25,1 
1,0 
8,5 

-32,6 

0,2 
0,2 



Wilhelm Svedboms donationsstiftelse 
Org.nr 802479-6842 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid gymnasieskolan i Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 20 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 23 549 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av en stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Arets överskott på 12 428 kronor överförs i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser roivaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 Senaste vemr: 47 
Remiltatenhet: 5021 "DynnäsAB" 
Period: 20-01-01-20-12-31 

In1;: balans Period Ut~balans 

TIILGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i kn .torvärv 90386,10 1200,00 91 586,10 
S:a Materiella anläggnin~tillgåogar 90 386,10 1200,00 91586,10 

S:a Anläggningstillgångar 90 386,IO 1200,00 91586,10 

S:A TILLGÅNGAR 90386,10 1200,00 91586,10 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -50000,00 0,00 -50 000,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -34833,15 -385,00 -35 218,1 5 
2910 Fritt eget kapital -5 352,95 -815,00 --0 167,95 
2990 ÖVriga uppluem1 kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -90386,10 -1200,00 -91586,10 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER -90 386,10 -1200,00 -91586,10 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01--01 -20-12-31 
Resultatenhet: 5021 "DynnäsAB" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adin.kostnader 
7690 ÖVrig;l kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

83 I O Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat &ln finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Arets resultat 

Sida:- 1(20) 

Utskrivet: 2 1-04-21 

16:16 
Senaste vernr: 47 

Perioden Aclaunulerat 

-450,00 -450,00 
-200,00 -200,00 
-650,00 -650,00 

-650,00 -650,00 

-650,00 -650,00 

-650,00 -650,00 

-650,00 -650,00 

3 850,00 3 850,00 
3 850,00 3 850,00 

3 850,00 3 850,00 

3 200,00 3 200,00 

3 200,00 3 200,00 

3 200,00 3 200,00 

3 200,00 3 200,00 

-3200,00 -3 200,00 



20201231 

Dynäs AB:s jubileumsstiftelse 
5021 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Lämnade bidrag 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Årets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

3,9 
3,9 

0,5 
0,2 
0,7 

0,4 

91,2 
91,6 

101,3 

84,8 
0,4 

-85,2 

5,4 
0,4 
3,2 
2,0 

-6,2 

0,2 
0,2 

2019 

2,9 
2,9 

2,5 
0,5 
0,2 
3,2 

0,3 
2,9 

87,2 
90,4 

97,0 

84,6 
0,3 

-84,9 

5,9 
0,3 
0,3 

-5,3 

0,2 
0,2 



Dynäs AB:s jubileumsstiftelse 
Org.nr 802479-6875 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid gymnasieskolan i Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 2 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 6 168 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av en stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Årets överskott på 3 200 kronor överföres i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 20-01-01 -20-12-31 Senaste vernr: 47 
Resultatenhet 5022 " Yrlcesshög&eolan" 
Peåod: 20-01-01 -20-12-31 

rn,1 balans Period Ut1: balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggoingstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemensam kap.föivärv 30389,72 -61,00 30 328,72 
S:a Materiella anläggningstillgångar 30 389,72 -61,00 30 328,72 

S:a Anläggningstillgångar 30 389,72 -61,00 30 328,72 

S:A TILLGÅNGAR 30 389,72 -61,00 30328,72 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -15 500,00 0,00 -15 500,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -11 704,55 -128,90 -11833,45 
2910 Fått eget kapital -2 985,17 189,90 -2 795).7 
2990 ÖVriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -200,00, 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulder -30389,72 61,00 -30 328,72 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKUIDER -30 389,72 61,00 -30 328,72 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 
Resultatenhet: 5022 "Yrlcesshög.5kolan" 
Period: 20-01-01 -20-12-31 

Personalkostnader 
7 190 
7690 

Adm.kostnader 
ÖVriga kostnader 

S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
ÖVriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga ränteintäkter och liknande resulta1poster 

S:a Resultat från finansiella investeångar. 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21--04-21 

16: 16 
Senaste vemr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-150,00 -150,00 
-200,00 -200,00 
-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

-350,00 -350,00 

1289,00 1289,00 
1289,00 1289,00 

1289,00 1289,00 

939,00 939,00 

939,00 939,00 

939,00 939,00 

939,00 939,00 

-939,00 -939,00 



20201231 

Yrk.esskolans donationsstiftelse 
5022 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
Reg avg 2020 Länsst~relsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

1,3 
1,3 

0,2 
0,2 
0,4 

0,1 

30,2 
30,3 

33,9 

27,2 
0,1 

-27,3 

3,0 
0,1 
0,9 
1,0 

-2,8 

0,2 
0,2 

2019 

0,9 
0,9 

0,2 
0,2 
0,4 

0,1 
0,9 

29,4 
30,4 

31,8 

27,1 
0,1 

-27,2 

2,5 
0,1 
0,6 

-3,0 

0,2 
0,2 



Yrkesskolans donationsstiftelse 
Org.nr 802479-9960 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för eleverna 
vid gymnasieskolan i Härnösands kommun. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 1 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 2 795 kronor. Stiftelsens löpande verksamhet 
handläggs av en stipendiekommitte underställd skolnämnden. 

Årets resultat 
Årets överskott på 939 kronor överföres i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun Sida: 1(20) 

2120002403 Balansrapport Utskrivet: 21-04-21 

Preliminär 16:13 
Räkenskapsår: 2~1-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 47 
Resultatenhet 5023 " Ingengörsföreningen" 
Period: 2~1-01 -20-12-31 

lm! balans Period Utl! balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1220 Andelar i gemm~m kap.forvärv 75484,00 -3 366,00 72118,00 
S:a Materiella anläggnin~tillgångar 75484,00 -3 366,00 72118,00 

S:a Anläggningstillgångar 75484,00 -3 366,00 72118,00 

S:A TIILGÅNGAR 75484,00 -3366,00 72118,00 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 
Kortfristiga skulder 

2900 Stiftelse kapital -59 546,00 0,00 -59 546,00 
2905 ÖVrigt bundet kapital -8 752,96 -321,40 -9074,36 
2910 Fritt eget kapital -6985,04 3 687,40 -3 297,64 
2990 Övriga ueplupna kostnader o förutbetalda intäkter -200,00 0,00 -200,00 
S:a Kortfristiga skulda- -75 484,00 3 366,00 -72118,00 

S:AEGET KAPITAL,AVSÄTININGAR OCH SKULDER -75 484,00 3 366,00 -72 118,00 

BERÄKNAT RESULTPJ*** 0,00 0,00 0,00 



Stiftelser förvaltade av Härnösands Kommun 

2120002403 

Räkenskapsår: 20-01-01-20-12-31 
Resultatenhet: 5023 " Ingengörstöreningen" 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Personalkostnader 
7190 Adm.kostnader 
7690 ÖVrign kostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga riinteintäkter och liknande resultatposter 

8310 Ränteintäkter 
S:a ÖVriga riinteintäkter och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Årets resultat 

Sida: 1(20) 

Utskrivet: 21-04-21 

16:16 
Senaste vernr: 47 

Perioden Ackumulerat 

-380,00 -380,00 
-200,00 -200,00 
-580.00 -580,00 

-580,00 -580,00 

-580,00 -580,00 

-580,00 -580,00 

-580,00 -580,00 

3 214,00 3 214,00 
3 214,00 3 214,00 

3 214,00 3 214,00 

2 634,00 2634,00 

2634,00 2 634,00 

2 634,00 2 634,00 

2 634,00 2 634,00 

-2634,00 -2634,00 



20201231 

lng.föreningen TLH donationsstiftelse 
5023 

Noter 

tkr 

Not 1 Finansiella intäkter 
Utdelning Fond, SHB 
Summa finansiella intäkter 

Not 2 Finansiella kostnader 
Förvaltningskostnader 
Avgifter Länsstyrelsen 
Summa finansiella kostnader 

Not 3 Likvida medel 
Swedbank likvidkonto 
Kort räntefond SHB 
Stiftelsefond Cri 
Summa likvida medel 

Marknadsvärde Stiftelsefond Cri 

Not 4 Eget kapital 
Bundet eget kapital & stiftelsekapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Bundet eget kapital vid årets slut 

Fritt eget kapital vid årets ingång 
Kapitalisering 
Arets resultat 
Beslutad utdelning 
Fritt eget kapital vid årets slut 

Not 5 Upplupna kostnader 
Annonskostnad 2020 
R~ avg 2020 Länsstyrelsen 
Summa upplupna kostnader 

2020 

3,2 
3,2 

0,4 
0,2 
0,6 

-0,3 

71,8 
72,1 

84,6 

68,4 
0,3 

-68,7 

7,0 
0,3 
2,6 
6,0 

-3,3 

0,2 
0,2 

2019 

2,3 
2,3 

0,4 
0,2 
0,6 

0,3 
2,3 

72,9 
75,5 

78,9 

68,0 
0,2 

-68,2 

5,4 
0,2 
1,8 

-7,0 

0,2 
0,2 



lng.föreningen THL donationsstiftelse 
Org.nr 802480-0115 

Räkenskapssammandrag 2020 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas för elever vid 
Härnösands gymnasium, teknisk linje. 

Verksamhet 
Under året har bidrag ur fonden beviljats med 6 000 kronor. Kvarstående fritt 
eget kapital uppgår till 3 298 kronor. ; 

Årets resultat 
Arets överskott på 2 634 kronor överföres i ny räkning. Beträffande stiftelsens 
resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 

Härnösand 
2021-

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsens ordf. 

Ann-Charlotte Wisen 

Håkan Viklund 

Ingemar Wiklander 

Ida Skogström 

Carl-Fredrik Edgren 
1 :e vice ordf. 

Björn Nordling 

Johan Sundqvist 

Erik Hultin 

Ingemar Ljunggren 

Christina Lindberg 
2:e vice ordf. 

Monica Fahlen 

Michael Möller 
Christenssen 

Anders Gäfvert 

Lennart Bergström 
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........... Räddningstjä_nsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Höga Kusten · Adalen Sammanträdesdntum 

2021-03-25 
Förbundsdirektionen 

Plats och tid 

B~lutande ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Justerandes slgn 

Teams kl. 09.00-12.00 

Malin Svanholm, Kramfors 
Åsa Sjöden, Sollefteå 
Ida Stafrln, Kramfors 
Lennart Mohlln, Härnösand 

Ingemar Jonsson, Sollefteå 
Ingemar Ljunggren, Härnösand 

Matts Söderberg, Kramfors 
Morgan Nordin, Sollefteå 
Karl-Johan Rahm, Kramfors 
Ingemar Wiklander, Härnösand 

Andreas Hoff, HKÅ 
Marie Sjölund, HKÅ 
Andre Wadell, HKÅ 
Greger Albertsson, BRF 
Owe Sahlberg, BRF 
Johan Hamberg, Kommunal 
Lennart Hallberg, Revisor 
Martin NIisson, Revisor 
Sigge Tjärnlund, Revisor 

Lennart Mohlln 

~ M-- . Sj':....' l..__.d......;:,--- "'-___:__.,,,..-.... _ __.q 
arie o un 

Sekreterare 

Utdragsbestyrkande 

Malin Svan 
Ordförand 

Sida 
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Sida 

Räddningstjäansten 
Höga Kusten · Adalen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2( 12) 

Förbundsdirektionen 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes slgn 

k 

Sammantrlidesdatum 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

2021-03-25 

2020- Datum då anslaget tas ned 2020-

Brandstationen Kramfors 

Marie Sjölund 

Utdragsbestyrkande 
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~--......_ Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

Förbundsdirektionen 

§1 Val av justerare 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 

Sidn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4( 12) 
Snmmnnträdcsdacum 

2021-03-25 

att utse Lennart Mohlin att justera dagens protokoll. 

Of1~ 
Utdragsbestyrkande 



Sida ..t-....., Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5( 12) 

Förbundsdirektionen 

§2 Godkännande av dagordning 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa föreliggande dagordning. 

Ärendet 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 

Ordförande går igenom upprättad dagordning. 

I Utdragsbestyrkande 
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~....._ Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) 

Höga Kusten • Ådalen 

Förbundsdirektionen 

§3 Årsredovisning 2020. 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att: 

Sammnntrlidcsda1um 

2021-03-25 

• Fastställa årsredovisningen för 2020 enligt förslaget 

• Avsätta vinsten, 2 493 tkr, till det egna kapitalet 
• Det ska upprättas en plan för hur likviditetsöverskottet ska hanteras. Denna ska 

presenteras på direktionsmötet i maj 2021 

Ärendet 

Räddningstjänsten Höga Kusten -Ådalen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 

2020. Den redovisar verksamhetens måluppfyllelse, insatsstatistik och nyckeltal 

avseende personal och ekonomiskt bokslut. 

Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 2 493 tkr. 

Anledningen till det positiva resultatet är främst vakanser inom organisationen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 

Utdragsbestyrki!nde 
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~.-... Räddningstjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) 

Höga Kusten · Ådalen Sammnnträdcsdatum 

2021-03-25 
Förbundsdirektionen 

§4 Hemställan om utökade medel 2021 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att: 

• Fastställa förslag till skrivelse. 
• Tillsända hemställan till respektive ägarkommun. 

Ärendet 

Riksdagen har beslutat om ökade krav på utökad övergripande ledning vid 
räddningstjänstinsatser. Då detta är en ambitionsökning från staten har det beslutats 

om ett tillskott på 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige, för att 

kompensera kommunerna för det utökade åtagandet. Dessa medel betalas ut till 

ägarkommunerna och räddningstjänstförbundet önskar nu få tillgång till dessa för att 

hjälpa till att delfinansiera den utökade samverkan med räddningstjänsterna i 

Västernorrland. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om särskilda medel för utökat åtagande operativ ledning 

Yttrande 
Direktionen önskar att en tabell läggs till i beslutsunderlaget som visar summan 

respektive ägarkommun erhåller från staten som kompensation för det utökade 

åtagandet. 

Utdragsbestyrkande 
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,...._.....,. Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8( 12) 

Förbundsdirektionen 

§5 Skrivelse från kommunal 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att : 

• Fastställa svaret 

• Skicka svaret till Kommunal 

Ärendet 

Samm1111trlidcsdatum 

2021-03-25 

Kommunal yrkar på en extra satsning för att höja lönerna för brandmännen vid nästa 
lönerevision. 

Tidningen Kommunalarbetaren har gjort en landsomfattande undersökning gällande 
lönerna för brandmännen. 

Löneuppgifterna kommer från räddningstjänsterna själva och avser medellön för 
tillsvidareanställda utan tillägg, räknat på heltid. 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen hamnar tyvärr längst ner på listan. 

Höga Kusten-Ådalen har en medellön på 25548 kr. Rikssnittet ligger 28190 kr. 
Räddningstjänsterna i Örnsköldsvik och Medelpad ligger på 26300 kr respektive 28060 
kr. 

Brandmännen har ett samhällsviktigt yrke och om man i framtiden ska kunna rekrytera 
personal till räddningstjänsten bör lönerna höjas rejält. 

Beslutsunderlag 
Svar på Kommunals skrivelse. 

I Utdragsbestyrkande 
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_J'aiiij ...... Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) 

Förbundsdirektionen 

§6 Avsiktsförklaring Yl. 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att: 

Snmmlllltrildesdatum 

2021-03-25 

• Godkänna avsiktsförklaring för Räddsam VZ, och 

• Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att övriga räddningstjänster fattar 
samma beslut 

Ärendet 

De fem räddningstjänsterna i Jämtlands och Västernorrlands län samarbetar angående 

inrättande av ett gemensamt operativt ledningssystem - benämnt Räddsam VZ. De 

räddningstjänster som avses är Brand och säkerhet Örnsköldsviks kommun, Jämtlands 

räddningstjänstförbund, Medelpads räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Höga 

Kusten -Ådalen samt Räddningstjänsten Åre kommun. 

Beslut har fattats om att räddningstjänsterna i Västernorrlands län respektive Jämtlands 

län i ett första skede var för sig ska ha gemensamma operativa ledningssystem. Arbetet i 

Västernorrlands län benämns Räddsam Västernorrland. De båda länen har en likartad 

grund för uppbyggnaderna av sina ledningssystem. Samtidigt med arbetena för att 

införa gemensamma operativa ledningssystem i respektive län pågår ett projekt för att 

dra fördelar av de större operativa resurser som gemensamt finns att tillgå i två län. Ett 

tvålänssamarbete innebär också en omfattning på det antal insatser som Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap i sitt arbete med ett nationellt enhetligt 

ledningssystem finner mer rationellt för ett ledningssystem att hantera. 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring Räddsam VZ 

1tf/J' cm 
Utdragsbestyrkande 
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,._liiA'-.. Räddningstjänsten 
Höga Kusten · Ådalen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) 

Förbundsdirektionen 

§7 Plan för räddningsinsats Almer oil 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att: 

Sammnn1rildcsda1um 

2021-03-25 

• Fastställa Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamhet i Härnösand 

Ärendet 

Enligt lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, även kallad "Sevesolagen", finns det två olika kravniväer. Den 

lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med 

en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan 

förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att 

skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

Företag som omfattas av den högre kravnivån skall, utöver skyldigheten enligt den lägre 

kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas vart femte år, eller vid större 

förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, 

farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig 

kemikalieolycka. Företaget och kommunen är även skyldiga att ge information till 

närboende vid anläggningen. Kommunen skall också upprätta en plan för 

räddningsinsatser, enligt förordningen (SFS 2003:789} om "Lag om skydd mot olyckor''. 

Detta dokument beskriver planeringen av räddningsinsatser, hur de resurser som kan 

behövas ska samordnas samt hur allmänheten ska varnas och informeras vid en 

händelse på de verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. 

Inom Härnösands kommun omfattas en verksamhet av detta krav-Almer Oil & 
Chemical Storage AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamhet i Härnösand 



Sida 
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Höga Kusten · Ådalen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I 1(12) 
Sammantrlldcsda1um 

2021-03-25 
Förbundsdirektionen 

§8 Redovisning av delegationsärenden 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdi rektionen beslutar 

att lägga delegationsärenden med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Förbundsdirektionen har fått ta del av delegationsärenden avseende: 

- Tillsyner LSO 

Inga nytillkomna förelägganden. 

- Tillstånd och tillsyner LBE 

Två tillstånd har utfärdats, ett till FIOggerfärg i Härnösand och ett till Mondi i 
Kramfors. 

Inga nytillkomna tillstånd och tillsyner. 

- Rengöring och brandskyddskontroll ("sotning") 

Inga nytillkomna förelägganden. Ett beviljat tillstånd om egen sotning har 
utfärdats. 

Utdragsbestyrkande 
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Hoga Kusten · Adalen 

Förbundsdirektionen 

§9 lnformationsärenden 

Förbundsdirektionens beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 

Sammnntrlldcsdatum 

2021-03-25 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Förbundsdirektionen har fått ta del av följande informationspunkter: 

Krisavtal med kommunerna 
Räddningschef Andreas Hoff informerade kring att alla tre ägarkommuner har 
sagt upp krisavtalet mot Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen där vi 

tillhandahöll en krisberedskapssamordnare. Andreas presenterade olika förslag 
som diskuterats med de tre ägarkommunernas kommunchefer. 

- Skrivelse till regeringen 

Andreas Hoff informerade kort kring den gemensamma skrivelsen från Y2 till 

regeringen angående statens krav på att höja kompetensen på de nya 
befälsutbildningarna som leder till ökade kostnader för MSB. Yrkandet i skrivelsen 

är att staten skjuter till extra pengar till MSB för att kunna nå de nya kraven utan 
att annan utbildning blir drabbad. 

- Ekonomi 2022 
Arbetsgivaren informerade kring att äskandet av kommunalbidrag för 2022 
kommer att bestå av flera delar: den årliga löneökningen, extra höjning för att 

höja brandmännens grundlöner och även en extra peng till införande av Räddsam 
YZ och de merkostnader detta kommer att innebära. 

- Arbetsorganisationernas frågor till direktionen 

Greger Albertsson informerade att det planeras en utbyggnation med en tvätthall 

på Näsåkers brandstation, mer information kommer vid senare tillfälle. 

- Information från förbundet 

Vår controller Elin Engkvist har sagt upp sig vilket gör att en ny controller måste 
rekryteras. Vi har just nu två pågående rekryteringar, en av två nya styrkeledare 

till Kramfors samt brandmän till resursen. 
Vi kommer även under våren att genomföra både preparandutbildning för 

nyanställda deltidsbrandmän och sommarintro för våra sommarvikarier. Detta 

kräver extra planering och försiktighet med tanke på den pågående pandemin. 
Fortsättningsvis så arbetar vi även i förbundet med lönerevision 2021, vi har som 
ambition att ny lön skall betalas ut i maj. 

- Övriga frågor 

- Sammanträdet avslutas 

I 
Justera/s slgn • V/ J I Utdragsbestvrkande 

ftrl-- '~ cm 



�� � ��������	��
���
��
�� ������� � � ������������������ � � ����������������� � � ������������������������ !"##$%�&��'$%!�()%*�$+� "( ,)#-$���-�#�.(/%�(�*�()%*�%�.(/%�&0'���-�1213�.4(�5!4,$!�/!$*$%-��$%*/�%-��&6�($!)+�#�-%)%*�$+�("--%)%* !7"% !�%�89:;<=9>?;?�@A:�BCDD?9?EF=GC?F=;?�HAEI�JKF=;?�L�MDIN;?�OHJMP�F<:9Q;:�=9NN�CEI:L<>RRK?;:?I�>ST�T;RF=CNN;:�>R�TI?=;:9?E�IQ�FC:F<9NDI�R;D;N�@:U?�:;E;:9?E;?�@:U?�>ST�R;D�VWVX�@A:�K=A<I=�U=IEI?D;�I?EU;?D;�>Y;:I=9Q�N;D?9?E�IQ�:CDD?9?EFL=GC?F=;?�;?N9E=�QID�F>R�@ANG;:�?;DI?Z����[9D�U:FF<9@=;=�=:CDD;�@A:C?D:9?EI:�9�\]̂�_̀aabcddef�gh�ijkll�hgm�gnkojgp�9�<:I@=q�Q9N<;=�@U:�D9:;<=I�<>?F;<Q;?F;:�@A:�:CDD?9?EF=GC?F=;:?I�9�NI?D;=Z���r==�IQ�@A:FNIEF>R:UD;?I�IQF;:�;?�F=I:<I:;�F=I=N9E�F=s:?9?E�IQ�<>RRK?;:?IF�@A:;LtsEEI?D;�Q;:<FIRT;=�>ST�:CDD?9?EF=GC?F=�E;?>R�;==�?s==�?I=9>?;NN=�RUN�@A:�D;?�@A:;tsEEI?D;�Q;:<FIRT;=;?q�=sDN9EI:;�TI?DN9?EFY:>E:IR�FIR=�K=A<ID�@A:;F<:9@=FL:C==�@A:�us?D9ET;=;?�@A:�FIRTCNNFF<sDD�>ST�t;:;DF<IY�OuvwPZ�r==�I??I=�IQF;:�;?�=sDN9EI:;�>Y;:I=9Q�N;D?9?EF>:EI?9FI=9>?�R;D�<:IQ�YU�<>RRK?;:?I�I==�F=C?D9E=�KYY:C==TUNNI�;?�AQ;:E:9YI?D;�N;D?9?E�IQ�:CDD?9?EF=GC?F=;?Z���xA:�HJM�9??;tC:�<:IQ;?�I==�N;D?9?EF>:EI?9FI=9>?;?�RUF=;�F=C:<IF�t;=sDN9E=q�R;?�E;?>R�I==�FIRQ;:<I�R;D�D;�I?D:I�:CDD?9?EF=GC?F=;:?I�9�NC?;=�<I?�D;==I�EA:IF�YU�;==�;@@;<=9Q=�FC==Z��J:IQ;=�YU�=sDN9EI:;�>Y;:I=9Q�N;D?9?EF>:EI?9FI=9>?�9??;tC:�D>S<�<>F=?IDFA<?9?EI:�@A:�FUQCN�HJM�F>R�AQ:9EI�:CDD?9?EF=GC?F=;:�9�NC?;=Z��xA:�I==�F=C:<I�D;?�>Y;:I=9QI�N;D?9?EF@A:RUEI?�F>R�HJM�TI:�=9NNEU?E�=9NN�>ST�@A:�I==�@A:tK?D;=�F<I�QI:I�;?�D;N�IQ�;?�AQ;:E:9YI?D;�N;D?9?E�F>R�<NI:I:�IQ�I==�TI?=;:I�@N;:I�FIR=9D9EI�QI:DIEFTC?D;NF;:�;NN;:�;?�F=A::;�TC?D;NF;q�TI:�;==�>Y;:I=9Q=�N;DL?9?EFFIRI:t;=;�=9NNFIRRI?F�R;D�AQ:9EI�:CDD?9?EF=GC?F=;:�9�NC?;=�9?N;==FZ�8;==I�FIRI:t;=;�t;?CR?F�BCDDFIR�[CF=;:?>::NI?DZ���xA:�I==�<K??I�N;DI�>ST�E;?>R@A:I�:CDD?9?EF9?FI=F;:�9�FIRtI?D�R;D�RsS<;=�F=>:I�>ST�INNQI:N9EI�TC?D;NF;:q�IQF;:�HJM�I==�QI:I�;?�D;N�9�KYYtsEEI?D;?�IQ�BCDD?9?EFL:;E9>?�y>:DZ�BCDD?9?EF:;E9>?;?�IQF;Fq�?C:�D;?�C:�@KNN=�K=tsEEDq�<K??I�TI?=;:I�FULDI?I�:CDD?9?EF9?FI=F;:�@:U?�zCQN;t>:EF�NC?�9�FAD;:�>ST�T;NI�QCE;?�?>::K=�9�vQ;L:9E;Z�r?N9E=�YNI?;:9?E;?�<>RR;:�:CDD?9?EF=GC?F=;:?I�9�[CF=;:?>::NI?DF�NC?�I==�K=LEA:I�;==�FIRI:t;=F<NKF=;:�9?>R�:;E9>?;?�=9NNFIRRI?F�R;D�:CDD?9?EF=GC?F=;:?I�9�{CR=NI?DF�NC?Z�B;E9>?;?�<>RR;:�>S<FU�I==�I:t;=I�@A:�;?�E;R;?FIR�?9QU�?C:�D;=�ECNN;:�<QIN9=;=;?�YU�D;=�>Y;:I=9QI�N;D?9?EFI:t;=;=�9?<NKD;:I?D;�F=ItFI:t;=;=Z��

• 
Räddningstjänsten 
Höga Kusten • Ådalen 



�� � �����������	�
�	��	�� ������������������������������������������������������������������������ ������������!���"������!#$��������#��������������� ���������%�����&�����'������������������������ �'&����#���������������������&�������!���"����������#�(� ���)�*�����������������������"'�����������������&���������������������������� �������������'�������'������������&��������)�+��&���� ���'��#������������"'����������������"������!#$����)���,����������!����'��#��"������������������$����-.����$���������������� ���#����������������������/&�����%�����&�����'���'&����#���������������"����������#�� ���)�0#�����������������������������#��������#����� ���������!��������������"�������%��������!�������������������������������������������%��������������12-�+���"����(�����������������-.����$�������������� ����!�����1314���!��������������4)4)�+�������������������$'���������������������� ���1.�5���'����"��������������(������������#������������&�������"������6����)�134781324%����)����)�9%��&������-).)-%�"��)�134781320�:4%�����)�13478132.7;)���<�����#�������&�,'������='�����������������"'������������ ����!�����!��& ��(��������1314��������������������������������������&����������#���'��������$'��(���������'���)�*����������������������������#����������������&��������&������(�����'��#��&��������������������'��������������)�*���!������������#���������������(�'���������������������������������!'�������������������#��������������&����(������!��#���������������������������������������)�/����������"�!#&����#����� �����!#$�������������& ���������������&����������(���!����"�����������)�,'�������(�$'�����������'����"�!#&������'��������������������������#���������&����"����������,'������='���������������!�!��������� ���������,'��������������>���)���?@ABCD@EFBF�GBHIDJKKBA�LDD�JMLACEHHNFBAFL�GLFDBALA�OBIIL�FPL�HBOBK�IQ�OB�O@IREFBALI�LS�TUVW�NDLF�LDD�OB�AJCFLI�@F�@�XBAJCF@FMBF�LS�HBOKBHIALHBF�D@KK�YZAXNFOBD�YZA�[\[]W�ÊG�LDD�ABOES@IF@FM�LS�LFSJFOF@FMBF�D@KKQDI�MZALI�NA�BDD�_JOOILH�̀JIDBAFEAAKLFOaRBAIRBCD@Sb���������c�����/&��!����*����������������#������ 5�������d����� 0#�"�����!��8,'��������!������efgfh�ijik���lm�nopq�� rfsthuvwvx�ykzki�ijij��{|�}~������� �����zut���v��l��l�pq��o��o�q�����qo���o�� �m�
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��./001234516708/89�:	;�����'��	����<�����%&���-�(%�;	;���� ���	����=!�������� �	� .>?@A.BACDEFBGAB�� H�����I(J��K�����(�(�$�-$��� �K�����HL(�(�$���((M�� ��� NOPPQRSTUVWXSWR�YZ[\7]4�F2̂47Z8[ZZ0586̂�_`̂7̀_�a�8[6�bcZ�]̀04̀Z5Z1̂4̀Z/̂_�[de�]̀04̀Z7005�[de�]Z754/15�82Z/895Z�fcẐ059�4/00�g7̂0̀4��NOPPQRSTUVWXSWhiVjkXTRlRmWR�hiVWSXnV�oOPPQRSTUVWXSWR�pWSXQTk�qrr�QRsWV�hiVQTStTTRlRm�kTT�uVOvWoTWT�pWjlXvkS�PWshlRkRSlWVk�uVOvWoTWT�PWs�wx�xxx�oV�hiV�nV�yxyz{�zwx�xxx�oV�hiV�nV�yxyy{�zwx�xxx�oV�hiV�nV�yxy|�O}~�wx�xxx�oV�hiV�nV�yxy��qrr�PWsWX�TkS�QV�oOPPQRSTUVWXSWRS�pQsmWTVkP�hiV�yxyz�SkPT�TkS�~tRSUR�TlXX�l�oOPPkRsW�pQsmWTkVpWTW����7̂]Z/18/89�51�2Z78674�NOPPQRSTUVWXSWR�TOm�pWSXQT�PWs�slkVlWRQPPWV�N��yxyx�xxx|�z�OP�kTT�PWshlRkRSlWVk�uVOvWoTWT��tSTWVROVVXkRsS��QSWQP����R�ROs�hiV�oQXTQVkVjSTQVlSP�l��imk�NQSTWR�O}~��jWVlmW���VOvWoTWT�hl}o�kjSXkm�hVnR��lXXjt�TjWVoWT���tSTWVROVVXkRsS�PQSWQP�~kV�RQ�OPkVpWTkT��lRRW~nXXWT�l�uVOvWoTWT�O}~�hiVXtRmT�uVOvWoTWT�TlXX�kTT�unmn�QRsWV�hUVk�nV����skm�pWVtTTkV��VlXQhTSPQSWWT�sWSSQTOP��tSTWVROVVXkRsS�Vlok�~lSTOVlk�QV�PnRmk�hXWV�kSuWoTWV���W�uWskmOmlSok�TkRokVRk�kRukSSkS�TlXX�sW�STiVVW�O}~�RQTlsk�uWVSuWoTljWR�~nXXpkV~WT�O}~�lRROjkTlOR{�jlXok�STnV�l�hOoQS�hiV�QTjW}oXlRmWR�un��VlXQhTSPQSWWT���tV�VUPS�RQPWVk�O}oSn�hVnmOV�OP�plOXOmlSo�PnRmhkXs{�~nXXpkVk�XljShOVPWV{�oVWkTljT�SokukRsW�O}~�XWo�l�WTT�SkPPkR~kRm�������q�r��������r����RsWV�sW�sVUmT�zxx�nVWR�SOP�PQSWWT�jkVlT�lmnRm�~kV�SkPjWVokR�PWs�hiVWRlRmkV�O}~�OXlok�koTiVWV�jkVlT�}WRTVkXT�hiV�PQSWWT{�O}~�sWT�hlRRS�WR�XnRm�TVkslTlOR�kj�WjWRWPkRmS��O}~�uVOmVkPSkPOVsRlRm���RsWV�yxz��~kV�NklVOS��QTQVW�~khT�WTT�QuusVkm�TlXXSkPPkRS�PWs��imk�NQSTWR��WSTlRkTlORSQTjW}oXlRm�O}~��tSTWVROVVXkRsS�PQSWQP�kTT�lsWRTlhlWVk�O}~�uVlOVlTWVk�RnmVk�SkTSRlRmkV�SOP�SoQXXW�uOSlTlORWVk��QVpWVmWTS��VlXQhTSPQSWQP�SOP�WTT�XnRmSloTlmT�~nXXpkVT�O}~�kTTVkoTljT�pWSioSPnX�O}~�XWjkRsW�PiTWSuXkTS�l�O}~�hiV�VWmlORWR���loTlmk�SXQTSkTSWV�l�VkuuOVTWR�tV�kTT�uXkTSWR�~kV�StVSolXs�uOTWRTlkX�kTT�pXl�WR�XWjkRsW�O}~�RkTQVXlm�PiTWSuXkTS�hiV�

Härnösands 
kommun 



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

�

*+,-.�/012.�*+0-3455637�839:;/3<�0=,:;/3�/>?�0+,-@=-.�;6:A2.36�:+@=0�:/*�240943600.�/>?�236.91@.�,=31,-.3<�,=31,-:01@<�:2/0/3�/>?�49;10B,1,-.3�:/*�=3�,CD12,.�5+�.99�45506@.�E=:963,/330.,B:�43:534,-7�F99�9/*34*�:/*�G3104D9:*4:669�2.,�DC00.�/>?�B=3*6B�:2.5.�5/:191@.�6DD62963�DA3�?60.�36-1/,6,7�H.**.,D.99,1,-:@1:�@1:.3�.,.0C:6,�.99�G3104D9:*4:669�?.3�:1,�:9C32.�1�B69�@.>23.�/*3+B69�/>?�?1:9/316,�2/550.B�9100�50.9:6,7��IJKLKMNOJP�QRSOQRJPNT�U�6,�.@�DA3:94B16,�-6,/*DA3B�HV8WX.,.0C:�1B6,91D163.B6:�=@6,�B69�:9/3.�/*3+B69�*6B�>.�YZ�240943?1:9/31:2.�;C--,.B63<�:9/3.�6@6,6*.,-<�455@1:.,B69�.@�699�;3699�240943.3@�D3+,�36-1/,6,<�:9/3�*4:6.0�2/*5696,:�5+�*4:669�1D3+-.�/*�50.9:<�;C--,.B63,.:�?1:9/31.�/>?�93.B191/,600.�?.,9@632�:/*�:9C32/3�1�6,�5/96,91600�49@6>201,-::.9:,1,-7�IJK[K\NOJP�K]̂�_̀SNaNOJP�QRSOQRJPNT�U�DA3:94B16,�536:6,963.B6:�699�2/,>659DA3:0.-�*6B�D/24:�.99�49@6>20.�/*3+B6,�:/*�2.,�;1B3.�9100�36-1/,.0�9100@=b9�/>?�:2.5.,B69�.@�,C.�.3;69:9100D=006,7����cdefghegijdkflm�W100@=b9.@B60,1,-6,�B60.3�*4:669:�;10B�.@�.99�D3104D9:*4:669�2.,�49@6>20.:�:/*�699�@1291-9�;6:A2:*+0�1�36-1/,6,7�G3104D9:*4:669�?.3�:9/3�5/96,91.0�*6,�?.3�4,B63�*+,-.�+3�?.D9�699�6D963:.99�4,B63?+00�/>?�0196�@1:1/,=39�.3;69697�W100@=b9.@B60,1,-6,�?.3�@.319�B60.291-�1�B6�53/>6::63�:/*�?.3�0699�D3.*�9100�49@6>201,-:53/n629697�o69�=3�B/>2�@1291-9�.99�1,:6�.99�/*�D3104D9:*4:669�:2.�24,,.�49@6>20.:�:/*�@1�A,:2.3�2/**63�D063.�1,:.9:63�;+B6�@.B�-=0063�4,B63?+00�.@�D.:91-?6963�/>?�236.91@.�49@6>201,-:53/>6::63�.99�*+:9.�:267���p,/�q/,::/,�W100@=b9>?6D� r6>101.�8,:6014:�E632:.*?69:49@6>20.36��sNLtMKS�u,:A2.,�E=:963,/330.,B:�v4:64*�X�F,�,/B�DA3�240943.3@:9431:*�/>?�240943600.�/>?�236.91@.�,=31,-.3��



� � ���������	�
���


��

���������������������������������������������� ����!"�������������!"������ ������ �#����$��%��� ������� ����&��������������'���� �� �#(�)*+,-��.��/0�1+�23+-32�4��.1�56��73/,3�0�8+,3�9+2�.:;�73/,3�-//0�.:;�7�-0,980��*�9�<0�=�1�98+�08�)*+,-��.��/0�1+�23+-32�56��0,,�+70>0�.:;�3,8-:7/0��*,8-�7�.:;�+020�?-,-��2-1�73/,3�-//0�.:;�7�-0,980��*�9�<0��@AABC�9�)*+,-��.��/0�1D�E/-�0�56�+,319-��>-70��>F�0,,�>.,-�,90/-��*��+,.���*��73/,3�0�8++-7,.���670��+9,,�+020�?-,-�2-1�73/,3�-//0�.:;�7�-0,980��*�9�<0�D�G�,�-++-,�.:;�76>7�05,-��7�9�<�73/,3�-//0�3>>/-8-/+-��.:;�73/,3�0�8�670��+,*�19<,�2-��1-,�+07�0+�0�-�.��56��AABH56�-,0<�1*��1-�70��89+0�3>>�+9��73�+70>=�<-�.256�0�-8-�-20�<�.:;�+*/I0�>�.137,-��.:;�,I*�+,-�=�89/7-,�+70�+70>0+�9�>�.I-7,-,D�A3/,3�0�8++-7,.���70��1-++3,.2�>F�./970�+*,,�+,61I0�2-1�73�+70>-��.:;�+,*�70�>�.137,-�=�>�.137,959-�0�<.10�91J-��.:;�670�+K�/9<;-,-��56��?F10�>0�,-�D��L-<9.�-��?-;68-��-,,�9��.80,98,�.:;�7�-0,98,��*�9�<+/98�56��0,,�+70>0�0�?-,+,9//5*//-��.:;�56��0,,�80�0�-��>/0,+�1*��2*��9+7.��89//�/-80D�E6��0,,�+,61I0�1-,,0�?-;68-��73/,3�0�8++-7,.���670�+9,,�+020�?-,-�9�1-++0�5�F<.��.:;�<6�0�1-,,0�,9//+0220�+�2-1�AABD���M-�.256�0�1-�M-�.256�0�1-,�+7-��9��*�0�+020�?-,-�2-1�1-�7.223�0/0�23+-98-�7+02;-,-��0�9�N3�1+80//�.:;�O��+76/1+897=�2-1�2F/+*,,�9�<-��0,,�*8-��68�9<0�7.223�-��+70�73��0�1-/,0�>F�+97,D�P*��6+0�1+�5./7;6<+7./0�*��+028-�70�+>0�,�801�<*//-��+:-�-��.:;�+:-�7.�+,D���-,.13,8-:7/9�<�QF�./970�>/0,+-��9�/0�1-,�59��+�3>>?K<<1�+028-�70��2-1�AABD��-,�*��897,9<,�0,,�,0�80�0�7.2>-,-�+�+.2�59��+�9�.2�.2�F1-,=�.:;�0,,�0�>0++0�.:;�3,8-:7/0�1-��,9//�8*+,-��.��/*�1+70�56�;F//0�1-��.:;�?-;.8D��-,�+,0�70�5.73+�1-,,0�>�.I-7,�;0��>F�;F//?0�;-,=�R<-�10��	S	�.:;�73/,3�0�8�*��:-�,�0/,D�Q�.I-7,-,�7.22-��0,,�?-;680�,-+,0�2-,.1-��56��?F1-�+028-�70�=��*,8-�70�1-=�055*�+3,8-:7/9�<�.:;�>/0,+3,8-:7/9�<D��-,�*���K0�7.2>-,-�+-��+.2�8*T-��5�02�9�26,-�2-//0���*�9�<+9170�-=�73/,3�07,6�-��.:;�73/,3�9�+,9,3,9.�-��+.2�?-;68-��?K<<0+�3>>D��N028-�70��.:;��*,8-�7�G�>�.I-7,-,�,0+�1-,�5�02�-��;F//?0��2.1-//�56��;3��23+--��0�+020�?-,0��2-1�73/,3�-//0�.:;�7�-0,980��*�9�<0�D�N028-�70��.2�73/,3�-//0�.:;�7�-0,980��*�9�<0��+70�



� � ��

���

��������	
������

�����
���������������������������������
������������
�����������������	�������������������
�������������������

	���������������	����������������������
�����

������������������������
���������������������

������
����������������������������������������������������������������������������
��
�������������� �
�����������������������������������������
��������

����������!�������������
���������������������������������������������""#����������������������
������������
����

��������������������
�����������������������������������$�
�����	������������ ������������������

���
�������������������

	���������%
���������
�������
���������������������������������
������

��
������������������������������������������������������������������
��������������������
�������� �������
���������������	
�������������������������������������������������

��������������������

���������������&���������������
�����

�����������������
��������'()*+,�-./0)+1�2())�-./3+*,+,�)456718)0()9:��;<=>?@AB�CDE<FGB>@=HHDIAD<=>�JKI�LMHD<I@?IIBA@N�OAI�<DD�A@DAB�KE<I=I>PA@N<�QRB?QIRN<@S�H?Q�N<DDA�PI?T<GD�HEAIAI�Q?DU�V�N<�KE<I=I>PA@N<�QRB<@�H<I�E>�HDAIGA�G?PPB>@=AI�D>BB�;WX�?FO�Y=<@NA�Z[\[]���� �̂_I?T<GD<D�H̀JDAI�D>BB�ADD�LMHD<I@?IIBA@N�HGA�aB>�<@�PBADH�NMI�@MI>@=HB>E<D�?FO�GCBDCIB>E<D�MI�>@@?EAD>ED�?FO�GI<AD>EDS�EMb<I�?FO�HGAPAI�JB<I�AIa<DHD>BBJMBB<@U���̂_I?T<GD<D�a>NIAI�D>BB�ADD�HGAPA�<@�ADDIAGD>E�Q>BTK�JKI�ORBBaAIA�JKI<DA=�>�I<=>?@<@S�?FO�ADD�HGAPA�>@@?EAD>?@�?FO�G?@GCII<@HGIAJD�>�HQR�JKI<DA=U���̂_I?T<GD<D�H̀JDAI�?FGHR�D>BB�ADD�LMHD<I@?IIBA@N�HGA�aB>�<@�PBADH�H?Q�QM@@>HG?I�E>BB�B<EA�PR�?FO�a<HKGAS�CD>JIR@�ADD�E>�EMI@AI�ERIA�GCBDCIc�?FO�@ADCIQ>BTK<I�?FO�HADHAI�PR�<DD�I>GD�GCBDCIB>EU���d<D�OMI�PI?T<GD<D�H̀JDAI�efghijikl�D>BB�ADD�HGAPA�JB<I�AIa<DHD>BBJMBB<@�JKI�N<�>�HDIAD<=>@�CDP<GAN<�?QIRN<@A�a<HKGH@MI>@=�?FO�GCBDCI<BBA�?FO�GI<AD>EA�@MI>@=AI@A�PR�HR�HMDD�ADD�JI>BCJDHQCH<<I@A�aB>I�<@�@ADCIB>=�?FO�ADDIAGD>E�AI<@A�JKI�E<IGHAQO<D<I�>@?Q�mmn�B?GABD�?FO�I<=>?@ABD�RI<D�IC@DS�HR�ADD�DCI>HQ<@�KGAI�?FO�D>BBEMbD<@�>�I<=>?@<@�HDMIGH�oH<�JKIHDCN><IpU�X<�N<BQRB�@<NA@U��qK=A�GCHD<@�MI�<@�AE�XE<I>=<H�H@AaaAHD�EMbA@N<�N<HD>@AD>?@<I�?FO�N<D�J>@@H�JKICDHMDD@>@=AI�?FO�a<O?E�AE�ADD�HADHA�PR�mmnU�rMHD@MDD<I@A�OAI�KGAD�Q<N�st�u�Q<BBA@�Z[v[�?FO�Z[vtU�qK=A�mCHD<@�d<HD>@AD>?@HCDE<FGB>@=�E<D�=<@?Q�C@N<IHKG@>@=AI�ADD�N<�@ADCI>@DI<HH<IAN<�a<HKGAI@A�OAI�<DD�HD?ID�>@DI<HH<�JKI�GCBDCI�?FO�GCBDCIAIES�E>BG<D�DABAI�JKI�HD?I�P?D<@D>AB�JKI�mmncCDE<FGB>@=�



� � ��

���

�������	
������������������		������������������
��

������
��
���������������

����������
������������	
�����
������������
	��������������������	
�����
����
��������������������������		����	����������������������������
�����	��������	
����	���
�	�������
����������
����������
������� ����!����������		��"����������������	������	��	��������"�� �������������#���������
�������	����������������	������
���
��
��������������������������	����
����

���	�
�����$�������������������	�
��"�������������� 
������
����

���%���
��	
������������������	��	�����������	�����
�	�������
���������	��������
���������������

���
����"�����	�����
���	
������&���
��������������

��
�����
��
��	������������	��������
�'�������
����	��
������������
�����������
�
��		��
����������
���	��(()��������	
������
���"��������	����
�������*��
������	����������������'�������
����	��
��������������������
�		���������������	��
����������)�����!����
��������
�����������		�������	������������+�����	����������������
�����������
��

�������������

����
����������		��������	������	�����������	
�����
���
����������������������
��������	���������"������
������

��������

��
�		������������(()����������	�������������������"�����������������������
���	��������
��

�	"
����	
�����
��� 
������������(()�����

��������
����,		����������	����������	��
����������� �����"������

��	���

���
����������"	��'�������
����	��
�������������"��	���

������
���%������
���	�������
�������������
���	�
��%������"	�
��

��������	�������
�
�		��		�����	���
������"��"	�
��

��	��������������"����������-�����������

�
 �	��
���
�������

��
���	������	��������		������	��
�����������
��������	���������	��
�������	
����	��������-�
�����
�����������������������	
���������	
������������������
�		�����������������
�����
�		��
����������������������������

���
��������
�����
��
��	����

��
��������������������

�������
�		��
������ ������
�
�		��		���������"����������������������	
���		����������
������������.(()/����

����		�������������������	��
������������������
�
���-���������
��"�
�������"�����
��������(()��

��
��	����������������������������
������
���
��
���������	�������
������	�����
�������	������	�����(()�����������		���(()�������	
������"��
����

���
������	��
�������%�������%����
�������
����������
����0����
�����0���
�������������
������������
��
�
�����
����'���(()��������	
�������������� ������"��������	������"		�����
����
�����������%���������
���������
�������	
�����
�������'���(()��������	
�����������������"�������(()%��������
��������		��
��	��������������

���������"����
�������������
��		�����	
����������
�
��������������������1�������"�
�������
��
���������������
����"��

�����
���	������������������
���	�������	����
������"	���"��������2���
��������������"	�
�����������
�
�����

��
����������
���	���

���
��������
����������������	�����������
��������	
��������������
��������(()����	���
��



� � ��

���

��������	�
���	������
�������
���	����������
�����
�������������
��	�����	�
������
�������������
��������������
��
��	�����������������������������	�
����������
�������
�����	����������
����
���������
����������
���������������������������
�����
������
��������������	������
�������������
��	�������������
������������
����
���
������	�����������������������������
����������
�������������������������
���������������������������������
���������� ��
�����������
���
����
����������
���������
������	���
�����
����
����!��	�����������������

���������

�����������
����
���"�#
�����������������

���������������	��
�����������������
��	�	������������
��	�����
����	������
����������	�����������	������	��
�������������
���$���������	�
���
�����������%�����������������
��
����
�������

����������������
�
��
���
�����
������������������������������������������������

����������
���������������
������
������������
�����
��������
��������������������	�
����
������������	%���&�� '�(������
�����
���
�����������������%�
����������������������
�
���
��������
����������
����������������������$$)��������������������
����
�����������
��������'����������
�����
���%��������������
��������������������	���
����������	�
�����
�����������
�����	����	�����

���������$$)�������������������		������������������������
������������������
���������
�
���
��	�
������'��������
�����
����%����������
��������
��	������$$) 	�
����������	�
�����������

�������
������������

����	���#
�����
�����
�	����	�����

��������
�������������
���	����������������������������������$$)�	�������������������
���
���������
�������
���'����������
���������������������%��������������
�����
����������	����	�����

�����
�����������������$$)�'�(������
�����	���
��������
����
����
�������������������������
��	������������	��������
�����������������������
��������
����
������
�*���
��
��	����	�����
����(���������)�����+
��
��	����	�����
�������,����������������������������
�����'�����������
������
�������
��
���
����
������������������$$) 
����
����������	����	�����

�����	�������������������������
��������������������
������	���
���-��
�������
�
������
��	����
���
�����������
�������
��
�����
��������������%����
�
��������������������*���
��
��	����	�����
�������.���������	������������'�!���
��������������
�����������
�����*���
��
��	����	�����
��������
�������	��������
����������
��������������������
����
������������������
����
��������������*���
��
��	����	�����
��������
�������
�
���
������	��$$)���
���������



� � ��

���

������	�	
�������������������������������������� !!��"�����#�$������� !!�$��%&'�()*+,-.�/���0�����#1���2�03�01$�#1���4��� �� �������4�������#/��1$�#1����#�5�0�#1��#�1�16���#�1�1"���#�$������� !!�$���4�0��78,+9,:+;;-�9<-�()*+,-.-*+"�=�00�������������5�����#���1����/�!��������0����#/#�������4��/���������������/�!��������0���0 ����"��>����3�������$�����5���??@A�3���������#1���� �� ���/B���1��4�0���15���??@A#1�#��1#1����0����"�C"�04�1��10��������2�03�01$�#1�"��D1��/�!��������0�0�� 15$�������� !!���$��E+%)F-*9-��#���5��0����#�1�1B�5��0�� 0���1���4��5�00� !!��/��0���A�2�5��������B����#�1���B�1��#�1������4��#1���1��#�1�����2�03����"���G���� !!�$���4�0��&H%++*�:�*+.:89+9�I�"�C"����� 1����� 0������5�5����#����1�$��1#1���1���4���10�#�5��� 0�����4�����2J�50���5��KB�0�����1���!��������������������� 11�� �/�4���0�0����3��0!���0����4�����!���104�1���B������3�������#������1��3��1$�#1�0�#/��0� �/�4��#1���4���#��/$C�B���1�0�$�/�������4�0���3�����������2�03����������������03���0#���#����1�$��1#1���1�"�=���$������3���/#��#�������1$�#1�00�����1��4��� �� �0�����1�1$�����0#��/���15����4�� �/�4���0��#��0����10"�=�����!�������0�$�����0��/����1B�1�����0���$���#���/#��#����3��1$�#1�0�#/���0����3��� �� �0�����1������0���1J��������1�������4������5�����1� �2J��0��4�� �/�4���0�01�22�����#��0����10�$1���0�/����4���1��/�5��L�5���3����2�5�����C#2#�#����1��4���3��0������1�1���1J���3� �0$��1#1���"��M�	NON	�	
�PQ��RS����R�

��TO����N�PQU�����R�

V��RS�P�	NON	�	
�PQ�W��#/#���0����5�1�0���0/���������5���3/����#!�15���������4��5������1��/�1�!����� 15��������!������!��#�5�1"�X#������������#0�����5���#���#������#/#���0����5�1"�X#00��5�����#/#������!����� 15����1�2���$10�5��#5��/�!��������"��YZ�������	PU�NQN
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Sida 

ORDFÖRANDEBESLUT 1(2) 

Datum SJ Härnösands 
kommun 

2021-05-23 KS 2021-000197 

Ert datum Er referens 
Anna Bostedt 
anna.bostedt@harnosand.se 

2021-04-15 20/00754 

Postadress 

Din Tur 

Ordförandebeslut Bussgods i Västernorrlands AB:s framtid 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar 

att förorda alternativ 1 - Förvärv av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB. 

Beskrivning av ärendet 

Din Tur har inkommit med en remiss angående Bussgods i Västernorrlands 
AB framtid. Två alternativ har arbetats fram och beslutats av 
förbundsdirektionen, att antingen sälja verksamheten eller att förvärva aktier 
i Bussgods i Norr AB och därigenom bli delägare i bolaget. 

Enligt förbundsordningen så behöver myndigheten medlemmarnas 
godkännande vid förvärv av andelar/aktier i företag samt vid avveckling eller 
försäljning av andelar/aktier i företag. 

Myndighetens önskar nu få medlemmarnas ställningstagande till de två 
alternativen. 

Bedömning/kommentar 

För Härnösand har Bussgods inte samma funktion längre då det inte är 
kopplat till busstation eller resecentral, här finns idag andra aktörer på 
marknaden som sköter godstransport. 

Bussgods största fördel har varit att de hanterat godstransport dit ingen 
annan aktör kört. Ofta långt utanför centralorterna dit kollektivtrafik ändå 
haft turer. Det behovet finns fortsatt i några av länets kommuner men det 
behovet finns inte längre för Härnösands kommun. 

För Västernorrland som helhet så fyller bussgods fortsatt en viktig funktion 
för andra kommuner i länet och därav föreslås att myndigheten förvärvar 1/3 
av aktierna i Bussgods i Norr AB för att säkerställa ändamålsenliga 

godsransporterihelcalänet. ~-----~.........._ 

dreas Sjölander 
Kommunstyrelsens rdförande 

Besöksadress Hemsida Telefon 

Härnösand kommun Rådhuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 
Kommunledningskontoret Nybrogatan 8 E-post Fax 

871 80 Härnösand kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 

Organisationsnr 

212000-2403 

Bankgiro 

5576-5218 
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;�B=�CDEFGHIGJKG�LKMFNOPQ�RSS�TEJDHGGP�UVQPIWGPJKQMQPXXEQO�YZY[\��RSS�TEJDHGGP�E]̂�PGOP�̂PGJF_GTMXFPG�THFFPGJK�XQETGEMO_MKQPO�LNJTKONGJKQMDEOO�_�UVQPIWGPJKQMQPXXEQO�YZY[\�̀_FDKG�_GGKLHQ�POO�_GUaQP�QKMOQ_DO_̀�̀_DPQ_KPGMDPUUG_GT�E]̂�TKGEIUaQP�KG�EQTPG_MPO_EGMàKQMVG\��RSS�TK�XQKM_J_KO�NXXJQPTKO�POO�O_FFMPIIPGM�IKJ�MDEFUaQ̀PFOG_GTKG�PQLKOP�UQPI�KOO�UaQMFPT�O_FF�Q_DOG_GT�UaQ�KG�IKQ�JKOPFbKQPJ�WOTHQJMXFPG\�MPIO���RSS�àKQMHGJP�UVQPIWGPJKQMQPXXEQO�IKJ�̂PGJF_GTMXFPG�O_FF�DEIINGMOVQKFMKGc���d8�9�	
��eEG_]P�fHFFMOQaI�gCh�VQDPQ�XW�KG�VOOKQF_TPQK�POOMPOM�MEI�FVJKQi���POO�TK�XQKM_J_KO�NXXJQPTKO�POO�O_FFMPIIPGM�IKJ�MDEFUaQ̀PFOG_GTKG�PQLKOP�UQPI�KOO�UaQMFPT�O_FF�Q_DOG_GT�UaQ�KG�IKQ�JKOPFbKQPJ�WOTHQJMXFPGc�������8�<�;j=j��;�8	�j�k�lQJUaQPGJK�U_GGKQ�POO�JKO�KGJPMO�UaQKF_TTKQ�KOO�UaQMFPT�O_FF�LKMFNO\�F_TTPGJK�UaQMFPT�IKJ�EQJUaQPGJKM�DEIXFKOOKQ_GTc��lQJUaQPGJK�UQWTPQ�EI�MDEFGHIGJKG�P̀MKQ�POO�LKMFNOP�_�KGF_T̂KO�IKJ�F_TTPGJK�UaQMFPT�IKJ�EQJUaQPGJKM�DEIXFKOOKQ_GTc��lQJUaQPGJK�U_GGKQ�POO�MDEFGHIGJKG�̂PQ�LKMFNOPO�_�KGF_T̂KO�IKJ�F_TTPGJK�UaQMFPT�IKJ�EQJUaQPGJKM�DEIXFKOOKQ_GTc�������m9�k8B�	�fVQPIWGPJKQMQPXXEQO�IKJ�̂KFWQMXQETGEM�UaQ�YZY[�̂PQ�NXXQHOOPOMc��CDEFGHIGJKGM�QKMNFOPO�XKQ�M_MOP�PXQ_F�̀_MPQ�KOO�àKQMDEOO�XW�[\n�IGDQc�oKQ_EJKGM�LNJTKO�HQ�KOO�àKQMDEOO�XW�Y\Y�IGDQ�̀_FDKO�TKQ�KG�GKTPO_̀�LNJTKOP̀ _̀DKFMK�XW�Z\p�IGDQc�qHIUaQO�IKJ�XKQ_EJKGM�LNJTKO�HQ�NOUPFFKO�UaQ�_GOHDOKQGP�THFFPGJK�WQKOM�UVQP�UaQMOP�IWGPJKQ�JE]D�_�G_̀Wc�rK�OEOPFP�DEMOGPJKQGP�HQ�MPIIPGOPTKO�Z\p�IGDQ�̂aTQK�HG�XKQ_EJKGM�LNJTKOc�

,il.. Härnösands 
~ kommun 
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Fyra måna dersrapport Delårsrapport Verksamhetsberättelse 
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Nämndens utfall 

Näm nden& utfall (mnkr) Periodens utfall Periodens ut fall Periodens budget B udgetavvi kel se 

jan-apr 2.02.0 jan-apr 20 2.1 ja n-apr 202.1 jan-apr 2.02.1 

l'ntäkter 2.47, 1 2.50,8 2.50,8 0,0 

- skattemedel 203,1 207,9 207,9 0,0 

- interna intäkter 1,4 1,3 1,3 0,0 

- externa intäkter 42,7 41,6 41,6 0,0 

Kostnader -2.40,5 -2.49 ,4 -2.48 ,6 
~ 

-0,8 

- köp av huvudve rksamhet -36,6 -38,4 -37,2 -1,2 

- personal -14B ,7 -15,4,4 -150,B -3 ,7 

- lokalhyra -27,4 -28 ,9 -28,5 -0,4 

- avskrivningar -1, 1 -1,0 -0,7 -0,3 

- övriga kostnader -26,7 -26,7 -31,5 4,B 

Resultat 6,7 1,4 2., 2. -0,8 
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����������1�	�8���2���	�����0���0����������A5:�����6�������������	�����0����12����4	2������5B���������1	12�������0�12������	��������2����8�������������1������1��������	�����4�1����2�����6�;��������1�8����0��1	�2����3�2�������4	2����=3��������1����������	����������4�������������1���8����8������1�2�����6�9�����3�������	��2����1������2�������4�	������������5������6�C�������1���4�	��������������1���	��1�������5���	��0	�2������8�������1�2�0�0�����3����1����	������4�����=3������1	�2�8�����12��1���0�����6�7�8�����0�������������	�������8������1�	���1��10����	��4	2��6�D����	���8��������������1�2�1�����	���	����0����	1������4	1������2�4�	�0���	��1��4��2����1����5������6�D����	���8�������1	���8����E0�������5����2�������4	2��6�

Nämndens utfall per verksamhetsområde 

Utfall per verksamhetsområde (mnkr) Periodens utfall Periodens utfall Skatteme del Intäkter Kostnader 

jan-apr 2020 jan-apr 202 1 jan-apr 202 1 jan-apr 202 1 jan -apr 202 1 

Nämnd verksam het 0, 1 0, 1 0, 5 0,0 -0 ,4 

Musik- och kulturskola -0 , 1 0,3 3, 2 0, 2 -3, 2 

öppen förskola 0,0 0, 1 0,4 0, 1 -0,3 

Förskola 0,8 0,3 49 , 2 10,7 -59,6 

Pedagogisk omsorg -0 ,3 -0, 5 0,4 0,0 -0,9 

Fri tidshem 0, 1 -0,3 7,4 2,7 -10,5 

Förskoleklass 1,8 1,4 5,6 1, 2 -5,5 

Grundskola 6,3 2, 7 88,0 16,4 -101,7 

Förvaltningsövergripande -0 ,5 ·1,1 6,5 -0,4 -7, 2 

Grundsärskola -0,3 0, 1 4,3 0,6 -4,8 

Gymnasieskola -1 , 3 -1,1 38,6 9,3 -48,9 

Gymnasiesärskola -0, 1 -0, 7 3,4 0,8 -4,9 

Eftis 0, 1 0, 1 0,3 1,3 ·1,5 

Resultat 6,7 1,4 207,9 42 ,9 -249 ,4 
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�01��1����1����2��3���������������	����1����4565�����6�71��������������1�3����8������	�8���3���	��������469�����:�;��8������	����1�	�����2	3���771����������������	�����	�<69�����:�=1���71���	�������7���	��>�3���������������	����7������1	�3:�?���2	3���������8�������7�7�����>���2���	������8������	��2	3��������3���	���1�	�3�1���������2	3�����8������8������2	3���1�����:�?����3������8������7�����>������8���8��������@>�3�2�	�����:�?��������1�	�3���1����	����7�����>������2�������1���<65���������>����:�?�����������3���1�����������	������71������������������	����7�����1	����2	3���1�7�����>������8���8��������@>�3�2�	����6���	��6��������������17���69�����:�?���2����>��7�����>�������	3�31��������3�>�3���������������	������8������	����1�	�����2	3��:�?�������71����771����������6������:�A�����>�����8��7���1�3��7��3�1��	��2��71����@��������2�	�����������8������	����1�	�����2	3�������6�������3����	��������������	��:�?����������������	���������	����2	3�����������	��7�����>����:�A�����>�����8���8������������71������	���1	��2��������7����������	��6<������8������1�	���7����	��������������	��:�

Nämndens personalkostnader per verksamhetsområde 

V,erks.amhel:,;område l'eriodens utfall l'eriodens utfall f'eriode ns budget Budgetavvikelse 

jan-apr 2020 jan--apr 2021 jan--apr 2021 jan--apr 2021 

N,ämndverksamttet -0,4 -0.,4 -0.,5 o,o 
MLJSi k- oc h kuiturskolc1 -2.,7 -2. ,7 -2. ,8 0 , 2. 

Öppen förs.kola -0,3 -0 , 2. -0 ,3 o, 1 

Fö~kola -34,4 -35., 2. -34.,1 -1, 1 

f'edagogi&k omsorg -0,7 -0 ,7 -0 ,1 -0 ,6 

Fri ti~ltem -7,5 -8, 1 -7, 1 -1,0 

Fö~koleklass -2.,8 -3 ,0 -4,3 1,3 

G111Jn~kola -63 ,5 -65, 1 -64,3 -0 ,7 

Föivalt ni n gsövergri pande -4,8 -5 ,5 -4 ,5 -1,0 

Gmndsärskol!a -3 ,7 -4 ,0 -3 ,8 -0 ,3 

Gymnasi eskola -23 ,6 -24,4 -24,4 o,o 
Gymnasiesärskolc1 -3 , 1 -3 ,7 -3 , 2. -0 ,5 

Eftis -1 , 1 -1,3 -1,3 0 ,0 

~esu ltat -148,7 -154,4 -150,8 -3,7 
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���������	����&��������'����(��������)*�������������+�������,�-./�����0�1�������������������*�-.2������&�'������)	��������������*��+	'��0�3��������������*	�'���(�����*'��*���)����������)�����4&�����������*�'������*������	��.-������	��(�����	��	������(��������������������(����)��*	�'��0�3�4������������������'�)'*(������*�&�'�������+	'��������	��.5�����0���+�������������*����.�����+�������)�(������*�'���������'�+�	�)�4�)*	,�5.���������+��'���*����./������(����*����4&���	��+�*�����.��4&����*�����+	'�����0�3���+�������������*	�'�(��������)������+�������*�&�'�������+	'�����0�6���	�*�'����*���	����������	���������*	�'���(���789:;<9=>�?@AB7C�DE�@CF�EGHIC�IJKL=MNMOPIMK�LGQJI�?@?A�QR�ST�ORMM�UJK=LM�DE�NMM�IJQDSTKGTGVJG�OPI���	�������'�	���	0�3���*�����������)����	����	�������*�����+	'�������	��*�(����*���(��������)��������*)*��������(����	�������+	'������'��0�W�������*���	�����'�*)�))*����������(������������������	���)*������������)����*'��+	'�����	��X.X�����0�Y��	���)�+�	������������������������������+	'������*������	�������	���(�������)�)�����&���+������������������4&�����0�Z)��������	���(�������)�&+)+	)�����&������'����*������*�����������	������-.X�����.�)*��������[.5������&�'�������+	'�����(�������0�Z)�������+	'�������	��+��������	�2.�������(����(���'���	����.��������	������	���*����+�������4���*��0�\	�'�������)�*'������	��������������	����*��.���������'������)	������+	'������0�3�����������*���������	�������������	��*�����	���	���������������������+�)�4��*�'������������*�����*���(���	�)���	��*�0�]��������+�)�4��*�'�������*�����	*'*��*���	��4&�+�(�������	*�����*�&�'���+�����4��*�'�����*	*'��0����'������(���4�)*	,������	�������	���+��'����*���[.2�������4&�)����������������	�������.2����.�����*	������	�������*�'������.�����������*�����)��̂������	��4&�����*������.2�����0�3���������	�������*�������+�������������*�����*�����+	'����	0�_̀abc�dbè�fgh�icijie�6�����������4&����)������'����*������*������	��/�*�	*)*	����4&������4��*�'�����(������	��+	'�����������*��0�1����)�����&�������	��(����������'����*���������������*������	�5�����(������*�����'����&����0�k�'������������*�	�����	�������	���(�������)�)�����&���)��	��&+)+	���0�

Årsprognos nämndens utfall 

Driftbudget per konto (mnkr) Årsbudget Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse 

2020 2021 2021 2021 

Intäkter 713 ,9 747,7 753, 5 5,8 

- skattemedel 1'>05 ,8 621 ,4 6Z1 ,4 0,0 

- interna intäkter 3,8 3,8 3, 8 0,0 

- ex terna intäkter 104,3 12.2,5 128,3 5,8 

Kostnader -713 ,9 -747,7 -768 ,8 -21, 1 

- köp av huvudverksamhet -103,0 -110 ,7 -115 ,6 -4,9 

- personal -435,0 -457,4 -474,0 -1 6,6 

- lokalhyra -84,3 -85 ,4 -86, 1 -0 ,6 

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

- övriga kostnader -89 ,5 -92 , 2 -91 ,1 1,1 

Resultat 0,0 0,0 -15,3 -15,3 
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���������������	��"���������������!��������� �	�����������(&������$�������������	�������������!����������� 	����������!	!������������	����"�������#�#������������$�

IIJtfall 
Årsb1Udget Årsprag1nos 

Dirfferens Dfff,erelil& 

A1nta.l wm oc Il elever j!iilil - a.pr b1Udge1i:- DIUdget-
202.1 2.0 2.1 

2.02.1 !Utfall pl"ClglilOS 

Fö.rs ko la 1274 1276 12!68 -3, -9 
~ed ag,ogis k omsorg 24 2.8 25 ... -4 -3, 

Fö.rs ko l ek I ass 25,9 270 274 .. -11 4 
1Grun ds ko l a 21659 2 1648 216.50 ,.. 11 12 
Gymnasi esko l a 1 002. 1 013, 997 ... -11 -17 

Anita.I i 11diiiid'e,r 52:18 5 2.35 5 223 -18 ... -ll 

Frit idshem 913 959 945 -4 6 -15 

Anrta.ll 1plaoe;r'i ngar 6 lll 6194 6l!fi7 -163 -27 

Nämndens utfallsprognos per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 
Utfall 2020 Prognos Prognos Pr,ogno.s Prognos 

s kattemed'e l intäkter kost nade r 

2021 2021 2021 2021 

N,ämndverks<fmhet 0 ,2. 0 ,1 1,5 0,0 -1,4 

Musik- och kLJJturskola 0,0 0 ,3 9,8 1,7 -11 ,3 

Öppen förskola 0,3 0 ,1 1,3 0, 2 -1,3 

För..kola 3, 1 -7,2 144,7 28,6 -180,4 

Pedagogisk omsorg -0,7 -1,1 1, 1 o, 1 -2.,3 

Frilidshem -1,0 -3 ,1 22,3 7,8 -33 ,2 

För..koleklass 4,0 2. ,6 16,8 3,8 -18, 1 

Gmndskola 0,7 -5 , 1 264,8 46,9 -316,8 

FörvaLtni ngsövergri pan de -1,3 1,2 19',2 4,2 -22,1 

Gmndsärskola -1, 1 -0 ,9 12,9 1,8 -15,6 

Gymnasieskola -15,5 -2,4 11 5,8 29,5, -147,7 

Gymnasiesärskola -0,5 -0 ,4 10, 5 3,6 -14,5 

Enis -0,1 0 ,5 0,8 3,8 -4,1 

Res ultat -12,0 -15 ,3 621 ,4 132, 1 -768,9 
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�������������	����&��#������� ��������("(�������#����!	�����*��	������ ����	��� 	���& ��� ��	�� #�������������	��� 	�� ������� ## �������� & ���$� 1�� # ���������������	���� �������#���#���	������� 	��$�%�&����!	��������������	�����!�	��������� ���� �	���!�����*�� ��������������# � ��"������#����	����	�������	��"������ ����	�������!�	��������$�-���	� ������ ���	����#������!	����������&�������#�#���������!���	�����	�H"I���������������������*������$�
��#��� ���������������	 �����	����������� ������ �� ����*��#��������� �&�������	��� ���	��� #���������	����*���J�����

Nämndens personalko,stnader per verksamhetsområde 

V erksamhetsområde Utfall Årsprognos Årsbudget Budgetavvik else 

2020 2021 2021 20 21 

N!ämndveriks.a.mhet -1, 1 · J ,3 ·1,4 0, 1 

MLJSi k· oc h ku.turS<kola -8,1 -8 ,2 -8 ,5, 0,3 

Öppen fö~kolc1 -0,7 -0 ,9 -0 ,9 0,0 

Förskola -103,8 -107,5 -102,2 -5 ,3 

Peda.gogi~k OlllSOrg ·1,9 ·1,7 -0 ,4 ·1,3 

Fri ti dshem -23 ,4 -25,3 ·21,3 -4,0 

Förskoleklass -8,8 -10, 5, ·12,9 2,4 

<,mnmkola -194,5 -202,8 -197,2 -5 ,6 

Föivaltni ngsövei-g1i panife -15,4 -14,3 -13, 1 ·1,2 

<, mnclsarskola ·11,8 -13,0 ·11 ,3 ·1,7 

<,y111nasi~kolc1 -74,5 -74,2 -74,9 0,7 

<,ymnasiesärskola -9,9 -10,8 -9,2 -1,6 

Eftis -3 ,4 -3,5, -3,9 0,4 

Resultat -457,3 -474,0 -45,7,4 -16,6 
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Investeringar 

I nvesteri11gsb1.J dget (mn kr) 

Förskola 

G rnndlskola 

Gymnasieskola 

Totalt 

I 11vsesteri11g 

ja11rapr 2021 

0 ,3 

0 ,0 

o,o 
0,'3 

rsb1.Jdget 
Prqg11os 2021 

20 21 

1,0 1,0 

4 ,6 4 ,6 

0 ,2. 0 ,2. 

~,,,8 5,,8 
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Hand Ungsp l,an 

Åtg.är<ler 

Rest d ktirv vfkalieaniS!kaffini n,g 

Organiisatio:niSÖYersyo1 

Totalt 

Effekt i mn kr 

Ttpun ld: för 

uppnå.dld 

,effekt 

202.1-12 -3 1 

202.1-12.-3 1 
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Granskningsrapport för år 2020 

Till årsstämman i 
ServaNet AB 
org nr 556765-9296 

Undertecknad av fullmäktige i Härnösands kommun utsedd lekmannarevi
sorer, har granskat ServaNet AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bo
lagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäll
er för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verk
samhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt full
mäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslageri, kommunallagen, god re
visionssed i kommunal verksamhet och utifrån bolagsordning och av års
stämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som be
hövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning . 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll varit tillfredsställande. 

Härnösand den 6 april 2021 

Lekmannarevisor 



1/2021 

Hl1116sa•D ••••••••u6 

Ordinarie 
Ann-Sofie Berglund (ordförande) 
Eva Goes 
Lennart Bolander 
Lars-Gunnar Hultin 
Christina Ögrim 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Fredrik Olsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, Administrativ chef 
Anders Nordin, arbetstagarrepresentant 
Hans-Åke Johansson, arbetstagarrepresentant 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

§ 1 

Sammanträdet öppnas 

PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand 
Elnät AB, HEAB 
2021-02-16 

Suppleanter 
Issam Sassi 
Anne Möller Söderberg 
Lotten Widmark 
Anders Byqvist 
Jonas Lundgren 
Stefan Backlund 

Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 

Val av protokolljusterare 

Lennart Bolander utsågs att med ordföranden Ann-Sofie Berglund justera dagens proto
koll. 

§ 3 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg. 

~ I (3) ;/!! 



§4 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemötet 11 december lades med godkännande till handlingarna. 

§ 5 

VD-rapport 

VD gick igenom rapporten från januari och kommenterade delar av innehållet. 

Sent tillkommande punkter som inte fanns upptagna i rapporten var att rekryteringen av 
Elnätschef nu är klar. Efter en extern rekryteringsprocess med tester och intervjuer blir det 
Tomas Styf, idag tf Elnätschef som i tuff konkurrens träder in i rollen per den första mars. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§6 

Avstämning affärs plan. 

Ingen avstänming denna gång. 

§7 

Ekonomi 

1. Bokslut 2020, bilaga 
Administrativ chef Nyberg presenterade årsbokslutet för 2020 vilket landar i ett re
sultat om 18,0 mkr jämfört med budget 10,6 mkr. Anledningar till det bättre resulta
tet jämfört med budget härrörs till ökade intäkter från sidoverksamheter, sänkta reg
ionnätskostnader och minskade personalkostnader. 

Styrelsen beslutade: 
att fastställa presenterat resultat med reservation för mindre förändringar påkallade 
av revisorerna 

att i årsbokslutet göra nedskrivning och bokslutsdispositioner enligt presenterat för
slag 

2. Beslut om styrelsens förslag till årsstämman ang vinstdisposition, bilaga 

Styrelsen beslutade: 
att föreslå årsstämman att överföra årets resultat i ny räkning 



§ 8 

Beslutsärenden 

Inga beslutsärenden. 

§9 

Övriga ärenden 

1. Agardirektiv 2021-2023, väsentliga skillnader 
VD föredrog de väsentliga skillnaderna som finns i det nya ägardirektivet för HEMAB
koncernen. Ett nytt ekonomiskt krav där avkastningen på totala tillgångar under en 
treårsperiod ska successivt ökas till 3% för att sedan stabiliseras på en nivå över 3% rar 
stor påverkan på vår verksamhet. I skrivningarna kring Bolagets ändamål läggs fokus 
på ett erbjuda hållbara produkter och tjänster till gynnsamma priser och taxor. Effekt
utmaningar och energiomställning vidrörs precis som skrivningar kring användandet av 
klimatneutrala bränslen. HEMAB ska säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk 
långsiktig hållbar utveckling i Härnösands kommun. 

2. Uppföljning mål 2020 och aktuellt mål 2021 
VD redogjorde för uppföljningen av målen 2020 och vilka mål som är satta för 2021 . 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 10 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 11 

Mötet avslutas 

Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Justey s ,,, 

ufiltc J/J (i~~ t/ 
Ann-Sofie Berglund J 

~!?~ 
Lennart Bolander 
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1/2021 

Hl••6sA•D •••••••••u6 

Ordinarie 
Ann-Sofie Berglund (ordförande) 
Lars-Gunnar Hultin 
Christina Ögrim 
Lennart Bölin 
Lennart Bolander (deltog från § 6) 
Eva Goes ( deltog från § 7) 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Fredrik Olsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, Administrativ chef 

PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand 
Energi & Miljö AB, HEMAB 
2020-02-16 

Suppleanter 
Issam Sassi 
Anne Möller Söderberg (Ers. Eva Goes) 
Lotten Widmark 
Anders Byqvist 
Jonas Lundgren (Ers. Sonny Andersson) 
Stefan Backlund (Ers. Lennart Bolander) 

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten (deltog§ 6) 
Marcus Tämvik, AffärsområdeschefFjärrvärme (deltog§ 9.1) 
Jonathan Grip, Chef Utveckling och projekt (deltog§ 9.2) 
Anders Nordin, arbetstagarrepresentant 
Hans-Åke Johansson, arbetstagarrepresentant 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

§ I 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann-Sofie Berglund hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 

Val av protokolljusterare 

Lennart Bölin utsågs att med ordföranden Ann-Sofie Berglund justera dagens protokoll 
fram till § 9. Därefter justerar Lennart Bolander. 

§ 3 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg. 

1 (4) 
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§4 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemötet 11 december 2020 lades med godkännande till handlingarna. 

§ 5 

VD-rapport 

VD gick igenom rapporten från januari och kommenterade delar av innehållet. 

Sent tillkommande punkter som inte fanns upptagna i rapporten var att rekryteringen av 
Elnätschef nu är klar. Efter en extern rekryteringsprocess med tester och intervjuer blir det 
Tomas Styf, idag tf Elnätschef som i tuff konkurrens träder in i rollen per den första mars. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§6 

Avstämning affärs planen 
AO Återvinning 

Affärsområdeschef Hedlund var föredragande och redogjorde för hur affärsområdet ligger 
till i förhållande till affärsplan. Punkter som lyftes var bland annat ekonomin där utfallet 
för 2020 blev -93Tkr oaktatjordaffärer och nedskrivningar, vilket är en klar förbättring 
mot tidigare år. Förklaring till detta är ett ambitiöst arbete med ökad effektivitet och mins
kade kostnader. Framåt kommer man fortsätta arbeta med bland annat att hitta nya affärer, 
digitalisering och fortsatta effektiviseringar. 

Hedlund redogjorde även för Biogas/Biogödsel och konstaterade att fokus för 2021 bland 
annat kommer handla om förbehandling av avfallet för att minska driftstopp, kravcertifie
ring och avsättning för biogödslet samt fortsatt samverkan med Y-renhållare. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§7 

Ekonomi 

I. Bokslut 2020, bilaga 
Administrativ chef Nyberg presenterade årsbokslutet för 2020 vilket landar i ett re
sultat om 15, 7 mkr jämfört med budget 23,5 mkr. Anledningar till sämre resultat än 
budgeterat härrörs till mindre intäkter på Fjärrvärme och Vindkraft på grund av det 
historiskt låga elpriset. Positivt resultat jämfört med budget visar Återvinning, Elnät 
och Stab. Avkastning på totala tillgångar blev under 2020 1,7%. 

Styrelsen beslutade: 
2 
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att fastställa presenterat resultat med reservation för mindre förändringar påkallade 
av revisorerna 

att i årsbokslutet göra nedskrivning och bokslutsdispositioner enligt presenterat för
slag 

2. Beslut om styrelsens förslag till årsstämman ang vinstdisposition, bilaga 

Styrelsen beslutade: 
att föreslå årsstämman att överföra årets resultat i ny räkning 

§8 

Beslutsärenden 
Inga beslutsärenden. 

§9 

Övriga ärenden 

1. Torv i bränslemixen 2025/2030? 
AffärsområdeschefTämvik redogjorde för hur användningen av torv ser ut, både nat
ionellt, regionalt och på HEMAB. Kostnaderna för utfasning av torven presenterades 
och en diskussion om varumärkets status om man är ensam om att elda torv vidtog. In
riktningsbeslut om en eventuell utfasning kommer behöva tas framgent. Torvbrytning
ens inverkan på sysselsättning på landsbygden ska tas med fortsatt utredning. Vidare 
utredning i ärendet kommer ske och diskussionen tas med till KBAB. 

2. Balanläggningen, återuppbyggnadsscenarier efter branden 
Utvecklingschef Grip föredrog en rapport om balanläggningen och dess framtid. Ut
redningen förordar en uppbyggnad på Jaktstigen snarare än i Åland på grund av stora 
kostnader vad gäller mark- och anläggningsarbeten där. Iden är att upprätta en tälthall 
och upphandla en ny modem balmaskin. Detta kommer leda till en förbättrad arbets
miljö och förbättrade arbetsprocesser och effektivare resursanvändning. Det finns dess
utom möjliga intäkter i en förändrad anläggning på mellan 1-1,5 miljoner kronor per år. 
Beslutsunderlag kommer att presenteras vid ett kommande styrelsemöte. 

3.Ågardirektiv 2021-2023, väsentliga skillnader 
VD föredrog de väsentliga skillnaderna som finns i det nya ägardirektivet. Ett nytt eko
nomiskt krav där avkastningen på totala tillgångar under en treårsperiod ska successivt 
ökas till 3% för att sedan stabiliseras på en nivå över 3% får stor påverkan på vår verk
samhet. I skrivningarna kring Bolagets ändamål läggs fokus på ett erbjuda hållbara 
produkter och tjänster till gynnsamma priser och taxor. Effektutmaningar och energi
omställning vidrörs precis som skrivningar kring användandet av klimatneutrala bräns
len. HEMAB ska säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar ut
veckling i Härnösands kommun. 

4. Uppföljning mål 2020 och aktuellt mål 2021 
VD redogjorde för uppföljningen av målen 2020 och vilka mål som är satta för 2021. 
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Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann-Sofie Berglund tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Le~ öl:n / 

Le~Jr:!def~ 
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PROTOKOLL Kvartalsmöte nr 1 den 25 februari 2021 

NÄRVARANDE 

Kommunen: Andreas Sjölander, Carl-Fredrik Edgren, Christina Lindberg, Lars Liljedahl, Johan Linden 

HEMAB: Ann-Sofie Berglund, Eva Goes, Lennart Bolander, Lena af Geijerstam Unger 

Ann-Sofie Berglund öppnade mötet och hälsade alla välkomna för att sedan överlämna till vd att 

redovisa aktuell status i verksamheten. 

Förändringar i chefs/ed 

Tomas Styf har efter att ha tjänstgjort som tf el nätschef sedan juni 2020 och efter 

rekryteringsprocess utsetts till ordinarie el nätschef. Tomas hade tidigare tjänst som 

verksamhetsutvecklare på Elnät och är van chef och väl förtrogen med verksamheten. 

Ekonomi 

Resultatet för 2020 blev 15, 7 Mkr att jämföra med budget om 23,5 Mkr. Resultatet har påverkats 

kraftigt negativt av extremt låga elpriser och varmt väder. I huvudsak är det internt arbete med lägre 

kostnader och lägre region nätsavgift som gör att den negativa påverkan på resultatet har kunnat 

begränsas. Investeringsnivån var 110 Mkr, vilket är lägre än tidigare fem åren. Låneskulden har ökat 
med 23 Mkr. 

Statusuppdatering pågående verksamhet 

Vatten 

Kolfiltret är i drift och provtagningar på nätet visar att mängden organiskt material i vattnet har 

minskat. Slutbesiktning av Skjollsta avloppsreningsverk pågår och samarbetspartner för projekt 

Kattastrand har tilldelats. 

Återvinning 

Projekt för att öppna deponicell 3 vid Älands Återvinningsanläggning upphandlas nu i syfte att 

komma igång med arbetena så snart som möjligt. Utredning kring balanläggningen pågår och 

kommer att läggas fram för styrelsen under våren. 

Fjärrvärme 

Till skillnad mot året innan har starten på året varit bra, med värmebehov och goda elpriser. 

Utredning av framtida bränslemix pågår, där kostnader, miljö och social hållbarhet vägs in. Tekniska 

förutsättningar för pannan likaså. Bränslemixen är i dag till mer än 99% förnyelsebar och innehåller 

då torv som räknas som långsamt förnyelsebart. 

Elnät 

Det återstår 12 km av vädersäkringsprojektet, vilket kommer att slutföras under året. Omfattande 

samarbete görs med nedläggning av optofiber i samband med vädersäkringen. Under 2020 gjordes 

fler gatubelysningsarbeten i gott samarbete med Samhällsförvaltningen. 

Bredband 



Under 2020 anslöts 637 nya privatpersoner (lägenheter och villor) samt fem företagskunder till 

stadsnätet. Ortssammanbindande nät byggdes också mellan Ulvvik och Strinningen. Totalt 

investerades 10,4 mkr under 2020. 

Statusuppdatering pågående samverkan 
Lars lyfte det goda samarbetsklimatet där vi löser saker med god dialog och gör varandra bättre. 

Nästa möte den 20 maj. 

Ann-Sofie Berglund avslutade mötet. 

J~t~~L/ 
Ann-Sofie Berglund 

Ordförande HEMAB 

/ ;v. r Luvi1-, -., t i cl1 /J 
Lena af Geijerstam u 9ger 
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PROTOKOLL Kvartalsmöte nr 1 den 26 februari 2020 

NÄRVARANDE 

Kommunen: Andreas Sjölander, Ingrid Nilsson, Christina Lindberg, Lars Li/jedahl, Anna Bostedt, 

Samuel Möller, Bo Anders Öberg 

HEMAB: Ann-Sofie Berglund, Eva Goes, Lennart Bolander, Lena af Geijerstam Unger 

Ann-Sofie Berglund öppnade mötet och hälsade alla välkomna för att sedan överlämna till vd att 

redovisa aktuell status i verksamheten. 

Chefsrekryteringar 
Erik Bylund har tillträtt som driftchef på Elnät. Erik har arbetat länge inom elnätsverksamheten på 

HEMAB. 

Ekonomi 
Helårsresultatet 2019 visar på ett resultat före dispositioner om 23,7 Mkr att jämföra med en budget 

om 23,5 Mkr. Fjärrvärme har resultatmässigt ett bra år. Inkluderat i resultatet är extra försäljning av 

elcertifikat och utsläppsrätter. Återvinningen klarar en ambitiöst uppsatt budget, till följd av 

fokuserat arbete med effektivitet och struktur. Fokus på att öka intäkter och minska kostnader. 

Arbete på Åland i samband med stort elavbrott ger tillskott till Elnät. Vind kraftsresultatet påverkas av 
sjunkande pris på elcertifikat samt att Spjutås har försenats. Stabsfunktionerna har resultat över 

budget till följd av effektiviseringsarbete och fokus på nya intäkter. Investeringsnivån under 2019 var 

164,8 Mkr, varav större poster utgörs av Spjutås SO Mkr, bredband 17,5 Mkr, kolfilter 9,1 Mkr och 
högspänningsnät 18,9 Mkr. Utgående eget kapital 31,1 Mkr och styrelsens förslag är att överföra 

årets resultat i ny räkning. 

Statusuppdatering pågående verksamhet 
Branden på Jaktstigen 
Branden startade i en papperskross och fick ett snabbt brandförlopp. Analys kommer att göras av 

brandförloppet i syfte att förstå vad som gått fel och kunna bygga en bättre verksamhet framåt. 

Fokus är på att få igång verksamheten, kunna hantera inkommande material och kunna återuppta 

balning under v 21. Rivningsarbeten kommer att göras i samråd med försäkringsbolaget Gjensidige. 

Spjutås 
Försening och vite löper sedan 8 december. Tekniska problem kopplat till mjukvara. Besiktning 

gjordes den 20 februari, men ombesiktning krävs. Planeras preliminärt till v 10. 

AO Återvinning 
Mängderna brännbart fortsatte att minska under 2019, där en viktig informationsinsats var 

kretsloppsveckan. Stort fokus under året på ekonomisk uppföljning och ekonomi i balans. Biogödsel 

är nu SPCR-certifierat och dialog med jordbrukare kommer att återupptas. Utredning utbyggnad av 

biogasanläggningen pågår. Viktigt att det är en affär, vilket är en utgångspunkt i dialoger med övriga 

kommuner. Biogasseminarium planeras i maj. 

AO Vatten 



Kolfilterprojektet pågår enligt plan och projektering av reservvattenledning genom Bondsjön pågår. 

Utredning av ombyggnation av Kattastrands reningsverk pågår i syfte att ta fram beslutsunderlag för 

inriktningsbeslut i maj. För Skjollsta reningsverk har omtag fått göras, då markägarfrågor hindrar den 
tekniklösn ing som planerats. 

AO Elnät 

Vädersäkringsarbetet ger effekt! Väderrelaterade avbrott har sjunkit med 90%. Under 2020 återstår 

5 mil att åtgärda. Totalt har 150 Mkr investerats i mellanspänningsnätet inom 

vädersäkringsprojektet. Trots det har vi jämförbart låga priser, tredje lägsta i landet för jämförbara 
nät. 

AO Fjärrvärme 

Det positiva samarbetet med resursgruppen kopplat till insamling av ris har lett till ett avtal fram till 

2024. Året har startat tufft med låga elpriser och ett lågt värmebehov. 

Bredband 

Bidragsansökningar har lämnats in för Hälledal-Judeby och Barsviken. Regionen kommer att 
prioritera bland ansökningarna. 

Statusuppdatering pågående samverkan 
Inget togs upp. 

Nästa möte den 20 maj. 

Ann-Sofie Berglund avslutade mötet. 

Ordförande HEMAB 

Lena af Gef ers~ 
vd 



PROTOKOLL Kvartalsmöte nr 2 den 20 maj 2020 

NÄRVARANDE 

Kommunen: Andreas Sjölander, Ingrid Nilsson, Christina Lindberg, Lars Liljedahl, Anna Bostedt 

HEMAB: Ann-Sofie Berglund, Eva Goes, Lennart Bolander, Lena af Geijerstam Unger 

Ann-Sofie Berglund öppnade mötet och hälsade alla välkomna för att sedan överlämna till vd att 
redovisa aktuell status i verksamheten. 

Chefsrekryteringar 
Inga rekryteringar sedan förra kvartalsmötet. 

Ekonomi 

Prognos 1 visar ett resultat på 6 Mkr i jämförelse med budgeterat 23,5 Mkr. Avvikelsen kan till sin 

helhet kopplas till elmarkanden där såväl elcertifikat som elpriser har sjunkit på ett betydande sätt, 
låg fjärrvärmeförsäljning till följd av varm vinter och reserveringar för förluster kopplade till Corona. 

Känslighetsanalysen för bolaget utifrån beroende av faktorer som bolaget inte kan påverka togs upp .. 

Statusuppdatering pågående verksamhet 
Branden på Jaktstigen 

Branden startade i en papperskross och fick ett snabbt brandförlopp. Analys kommer att göras av 
brandförloppet i syfte att förstå vad som gått fel och kunna bygga en bättre verksamhet framåt. 

Fokus är på att få igång verksamheten, kunna hantera inkommande material och kunna återuppta 

balning under v 21. Rivningsarbeten kommer att göras i samråd med försäkringsbolaget Gjensidige. 

Spjutås 

Övertagande genomfördes den 8 april, fyra månader för sent. Förhandlingar om vite pågår. 

Serviceteam har nu tagit över från Siemens-Gamesas sida. Verken har producerat under större delen 
av 2020, dock mot låga elpriser och elcertifikatspriser. 

Corona 

Krislägesorganisationen har korta avstämningsmöten varje morgon. Skyddsombud deltar. Fokus på 

att skydda hälsa och kunna upprätthålla leverans. Arbete på distans huvudregel och kontaktfritt 
arbete för dem som behöver vara ute i verksamheterna. Låg sjukfrånvaro och god koll! 

Biogas 

lnvesteringsbeslut om utbyggnad fattat av styrelsen, villkorat bidrag från Klimatklivet och beslut från 

KF. lnvesteringsbeslutet är fattat utifrån att det ska vara en affär, finnas en lönsamhet. 

Beslutsunderlaget har tagit hänsyn till olika scenarier, utifrån insamlat matavfall/producerad viogas. 

Att det är en stor miljönytta, sätter Härnösand på kartan ytterligare och minskar sårbarhet är andra 

viktiga motiv. Kommundialoger genomförs i syfte att sluta samverkansavtal. Förutom att Klimatklivet 

är en stor möjliggörare, är kollektivtrafiken och KRAV-certifiering av biogödsel viktiga 
framgångsfaktorer. 

Kattastrand 



Beslut från miljöprövningsdelegationen ställer krav på ökad rening från Kattastrand avseende fosfor 

utsläpp av fosfor och BOD (biological oxygen demand - hur mycket syre som förbrukas när det 

organiska materialet som släpps ut bryts ner i recipienten). För att klara dessa utsläppskrav behöver 

anläggningen byggas om, framför allt gäller det för BOD. De kan vara bra att veta att, trots de skärpta 

utsläppskraven, är den ekologiska statusen i Södra Sundet god till hög för de aktuella parametrarna. 

Förstudie har genomförts, vilket har gett kostnadsbedömningar mellan >90-64 Mkr för 

ombyggnationerna. Ansökan om förlängd genomförandetid kommer att ställas till 

miljöprövningsdelegationen för att arbeta med kalkylen och möjliggöra större fondering. 

Bredband 
Ett flertal samförläggningsprojekt pågår eller planeras tillsammans med Elnät. Utöver det är 

byggnation av Ulvvik-Strinningen, Sjö och Svenskär på gång. I många fall lång anslutningsgrad, vilket 

gör svåra projekt ännu svårare att få ihop. 

Statusuppdatering pågående samverkan 
Inget togs upp. 

Nästa möte den 23 september. 

Ann-Sofie Berglund avslutade mötet. 

Ordförande HEMAB 

(u/~?ta- -7J 
Lena ·;;; feij';;r,tam?nger 
vd 



PROTOKOLL Kvartalsmöte nr 3 den 23 september 2020 

NÄRVARANDE 

Kommunen: Andreas Sjölander, Carl-Fredrik Edgren, Christina Lindberg, Lars Liljedahl, Johan Linden 

HEMAB: Ann-Sofie Berglund, Eva Goes, Lennart Bolander, Lena af Geijerstam Unger 

Ann-Sofie Berglund öppnade mötet och hälsade alla välkomna för att sedan överlämna till vd att 
redovisa aktuell status i verksamheten. 

Förändringar i chefs/ed 

Tomas Styf har gått in som tf El nätschef och Fredrik Olsson har gått in i rollen som chef för 
Kommunikation och Marknad. Båda har tidigare andra roller i organisationen. 

Ekonomi 

Månadsbokslut för augusti visar på ett ackumulerat resultat om 8,6 Mkr vilket är avsevärt under 

budgeterade 16,5 Mkr. Det som påverkar resultatet är till den absolut största delen är elpriset som 

under en stor del av året har varit extremt lågt. Resultatet för elproducerande delar är därför kraftigt 

påverkade. En ovanligt varm vinter är också en bidragande orsak och har på verkat resultatet för 

fjärrvärme. Generellt är det lägre personalkostnader, då verksamheten i flera fall har awaktat med 

att tillsätta vakanser. Arbetet med prognos 2 pågår. Verksamhetens känslighet för bland annat 

elmarknaden är väl känt och inriktat arbete pågår sedan 2018 för att reducera kostnader och bredda 
intäkterna. 

Statusuppdatering pågående verksamhet 

Biogas 

Under året har det varit ett flertal driftstörningar relaterade till föroreningar i det inkommande 

matavfallet, vilket tydligt påverkar resultatet. Behovet av att komplettera anläggningen med 

förbehandling, temporärt och på lång sikt är stort. Förfrågan finns hos ALF om en temporär lösning. 

Verksamheten är i startgroparna för att gå igång med arbete kring utbyggnad av anläggningen, 

förutsatt beslut i KF: Dialog om avtal med Sundsvall och Örnsköldsvik, utifrån befintliga avtal om 

mottagning av matavfall, pågår och övriga kommuner kommer att följa snart därefter 

Solvärme 

Projektet drivs av Absolicon som förbereder för byggnation av första byggnationsfasen av tre. 

Installation till fjärrvärmenätet sker inom ramen för projektet och arbete med att upprätta avtal för 
mottagande av solvärme till HEMABs fjärrvärmenät pågår. Producerad solvärme kommer att 

erbjudas konsumenterna via solvärmeprislistan som finns beslutad. Ägandefrågan efter projekttiden 
är inte beslutad, utan blir en separat fråga i ett senare läge. 

Spjutås 

Totalt blev projektet försenat med fyra månader. Vite, kopplat till produktionsförluster, har betalats 

ut till HEMAB. Dock täcks inte kostnader bl.a kopplat till förlängd projektledning av vitesklausulen, 

och föreningen har därmed lett till fördyrning med 340 tkr. Ändringar och tillägg kopplat till vägar 

och markarbeten har också betydande påverkat utfallet. Prognosen visar på en kostnad av 2,1 Mkr 



över budget. Vissa återställningsåtgärder kvarstår och dialog pågår med kommunen om dessa. 

Verken producerar med mycket hög tillgänglighet. 

Bredband 
En viss Coronaeffekt har gjort att det har varit högt tryck på anslutning av enskilda villor och 

flerbostadshus. Bedömningen är även att det påverkar anslutningsgraden i pågående projekt. 

Byggnationer pågår nu i Svenskär, Antjärn, Sjö, Risnäs-Starred, Ulvvik-Strinningen och Solum

Furuhult. Generellt är det markfrågor och markbeskaffenhet (sten och berg) som kan försena och 

fördyra projekten. Ulvvik-Strinningen är en sträcka där vi har fått bidragsmedel, vilket möjliggjort 

byggnationen. Det är en hög anslutningsgrad längs sträckan. I regionens prioritering av ansökningar 

har Härnösandsområdena inte prioriterats upp. Ny ansökan är dock inlämnad för Hälledal-Judeby och 

Barsviken. ServaNet arbetar med att projektera kvarvarande områden, dör att kunna vara väl 

förberedda vid bidragsmöjligheter. Förutsättningarna att ansluta på annat sätt än via grävd fiber 

diskuterades. 

Returpappersinsamling 

Remiss hos kommunen och svar tas fram i samråd med HEMAB. Förslaget gäller ändrat ansvar från 

producent till kommuner för returpapper och undantag från bostadsnära insamling. 

Statusuppdatering pågående samverkan 
Inget togs upp. 

Nästa möte den 16 december. 

Ann-Sofie Berglund avslutade mötet. 

Ordförande HEMAB 



PROTOKOLL Kvartalsmöte nr 4 den 16 december 2020 

NÄRVARANDE 

Kommunen: Andreas Sjölander, Christina Lindberg, Johan Linden 

HEMAB: Ann-Sofie Berglund, Eva Goes, Lennart Bolander, Lena af Geijerstam Unger 

Ann-Sofie Berglund öppnade mötet och hälsade alla välkomna för att sedan överlämna till vd att 
redovisa aktuell status i verksamheten. 

Förändringar i chefs/ed 
Andrea Hall har tagit över som affärsansvarig för Elförsäljningen. Andrea har arbetat som 

projektcontroller under ett flertal år i verksamheten. 

Ekonomi 
Månadsbokslut för november visar på ett ackumulerat resultat om 9,7 Mkr, vilket ska jämföras med 
budgeterat resultat om 15,6 Mkr. Det som påverkar resultatet är fortfarande till den absolut största 
delen elpriset som under en stor del av året har varit extremt lågt. Resultatet för elproducerande 

delar är därför kraftigt påverkade. En ovanligt varm vinter är också en bidragande orsak och har på 
verkat resultatet för fjärrvärme. Generellt är det lägre personalkostnader, då verksamheten i flera fall 

har awaktat med att tillsätta vakanser. Prognos 4 pekar på ett resultat för 2020 strax under 11 Mkr, 
att jämföra med budgeterat resultat om 23,5 Mkr. 

Statusuppdatering pågående verksamhet 
Vatten 

Byggnation av Skjollsta avloppsreningsverk pågår och förlöper väl. Byggnationen ersätter befintligt 

reningsverk som har varit underdimensionerat under många år, med bräddningar som följd. 
Överklagan av byggnation av reservvattenledning genom Bondsjön har lett till att projektet har 
försenats och planeras genomföras under våren 2021. Arbetet med kolfiltret förlöper väl och 

distribution av ytterligare renat vatten kommer snart att ske. 
Upphandling av partneringsamarbete för att göra ombyggnation av Kattastrands avloppsreningsverk, 

i syfte att nå beslutade tillståndsvillkor, pågår. 

Atervinning 

Textilinsamling är åter i funktion, denna gång i samarbete med Human Bridge, som står för hantering 

av det insamlade materialet. Utredning om åtgärder för att förbättra anläggningen för mottagning av 
material vid Jaktstigen pågår. Stort och målmedvetet arbete har under året bedrivits inom 

organisationen för att genomföra besparingar och skapa förbättrad kostnadskontroll. Föreslagen 

taxeförändring till 2021 har därmed kunnat hållas låg. 

Fjärrvärme 

Den prisdialog som genomförts av HEMAB under 2020 har godkänts. Generellt har systemet med 
prisdialog utvärderats och man har funnit att det leder till lugn prisutveckling och att kundinsyn och 

transparens är uppskattade. Första etappen av solvärme (Absolicons projekt) färdigställs och 
anslutning för inkoppling till HEMABs nät är klar. 



Elnät 

Några sträckor återstår som inte kommer att hinna spänningsättas innan årsskiftet 2020/2021. Det 

gäller Gustavsvik-Västby (2,8 km), Utansjögården -Hälledal (4,1 km) , Överdal (2,3 km) och 

Solumsklinten-Tegelbruket 2,5 km. 

Bredband 

Samförläggningsprojekt pågår främst med HEAB, men även ett projekt med Eon är på gång. Projekt 

som har fått bidrag är Ulwik-Strinningen (ortssammanbindande), Barsta-Malviken och Hälledal

Judeby. Utöver det pågår förtätningar av lägenheter och enskilda villor. 

Elförsä/jning 

Mälarenergi kommer att vara ny samarbetspartner från och med 1 januari 2021. 

Statusuppdatering pågående samverkan 
Inget togs upp. 

Nästa möte den 25 februari, med fokus på bokslut, medan man ville vänta med att sätta fler datum 

för 2021. 

Ann-Sofie Berglund avslutade mötet. 

_ i~t( ft il~ 1-I 
Ann-Sofie Berglund 

Ordförande HEMAB 

/ 
{ I <-( I 

.... <, V' 

Lena af Geijerstam Unger 

vd 



risollefteå 
~kommun 
Nämnd/styrelse 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Sammanträdestid Kl. 12.00-21.00 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 

Sammanträdesplats Sollefteåsalen, Kommunhuset 

Beslutande Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 

Övriga deltagande Niklas Norden, Tf. Kommundirektör §§ 1-42 
Anna Forsberg, Sekreterare§§ 1-42 

Plats och tid för 
justering 

Underskrifter 

BEVIS OM JUSTERING 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens digitala anslagstavla, www.solleftea.se 

Myndighet 

Sammanträdesdatum 

Datum när anslaget 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2021-04-26 

sätts upp 2021-04-2'6 tasner 2021- ( ;iS-2 1 

Utdrags bestyrkande 

1 (95) 



~Sollefteå 
~kommun 
Nämnd/styrelse 

Kommunfullmäktige 

§ 33 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 

Dm KS 108/2021 

Ansvarsfrihet 2020 - Räddningstjänsten Höga Kusten -Ådalen 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Jäv 
Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

C: Ingemar Jonsson 
S: Åsa Sjöden, Morgan Nordin 

Ärendebeskrivning/sammanfattning 

82 (95) 

Räddningstjänstförbundets verksamhet har under 2020 bedrivits inom fastställda 
ekonomiska ramar och redovisar ett budgetöverskott på 2 493 tkr. Revisorerna bedömer 
sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att den interna 
kontrollen inte varit tillräcklig gällande ekonomirutiner. Revisorerna tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Besluts underlag 
Förvaltningsyttrande Niklas Norden, KS 108/2021-4 
Revisionsberättelse 2020 RTJ HKÅ, KS 108/2021-3 
Revisionsrapporter, KS 108/2021-1, -2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, kommunfullmäktige besluta 
Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Skicka till 
Räddningstjänstförbundet samt övriga medlemskommuner 

Utdrags bestyrkande 
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